Acta de la reunió sindical de zona de Terrassa 28 de gener de 2015

Hi assisteixen representants de 10 centres de Terrassa (8 escoles i 2 instituts) i els delegats de
CCOO, CGT i USTEC.

TEMES TRACTATS.
Abans de començar la reunió, els assistents insistim a remarcar la importància que cada centre
assigni un delegat/una delegada per poder participar a les reunions de zona.
-Informacions sindicals. Cada sindicat presenta les noves informacions que porta:


USTEC: Llibret de llicències i permisos



CCOO: Full sobre eleccions sindicals, informació xerrada sobre jubilacions, flyer sobre
les pagues.



CGT: full sobre eleccions sindicals, comunicat de l'assemblea de docents, programa
electoral, full informatiu sobre els estadis, cartell de l' acte "Ni oblit ni perdó, prou
muntatges, repressió i impunitat" ( 6 de febrer a les cotxeres de Sants).

-Assemblea de docents i altres treballadores de l'ensenyament públic.
A la darrera assemblea es va acordar continuar treballant per reivindicar disminució de les
ràtios i cobertura de les baixes des del primer dia.
D'altra banda, es convoca una assemblea el dimecres 28 de gener a les 18'30 hores, per tal
d'organitzar una CONCENTRACIÓ davant del Parlament per protestar contra els pressupostos
de la Generalitat. La concentració serà probablement el dimecres 4 o el dijous 5, data en que
segurament s'aprovarà els pressupostos. L'assemblea serà oberta a altres sectors de serveis
públics i a entitats i col·lectius de caràcter social.

-Eleccions sindicals.
Els sindicats informen que el proper 26 de març hi haurà les eleccions per escollir els
representants sindicals a la Junta de personal dels Serveis Territorials.
A cada centre hi ha d'haver exposats el cens i la mesa en què cal anar a votar. L'horari de
votació serà de les 10'30 a les 18'30. A la normativa del procés es recomana que el dia de la
votació « no s'efectuï en els centres cap convocatòria d'activitat no lectiva durant l'horari fix de
permanència al centre ».

En cas que sigui necessari, es pot exercir el vot per correu. En aquest cas, s'ha d'adreçar la
sol·licitud de vot a la Mesa coordinadora corresponent fins a 5 dies abans de la votació.
S'explica que la Junta de Personal és l'òrgan de representació de les treballadores i treballadors
d'àmbit territorial més proper. S'hi controla l'aplicació de les condicions laborals dels
treballadors i treballadores a cada servei territorial. S'hi tracten temes relacionats amb riscos
laborals, sancions i expedients...
Alguns aspectes relacionats amb el sou, els horaris...es tracten a la Mesa negociadora, en la
qual hi participen els sindicats amb més representació .
La Junta de personal porta poc temps funcionant, es debat sobre aquest òrgan i el paper que
han de fer els sindicats, alguns dels participants a la reunió destaquen que cal treballar: unitat
sindical en les reivindicacions més reivindicatives, apropament de la Junta a la totalitat dels
treballadors i treballadores i viceversa,...
Els sindicats s'ofereixen per fer xerrades informatives sobre el procés i sobre els seus programes
als centres que ho sol·licitin.

-Cobrament de 44 dies de la paga extra del 2012
A la mesa negociadora es va acordar que el pagament es farà efectiu al mes de març.

-Comunitat educativa de Terrassa
S'ha començat a organitzar la III Jornada lúdico reivindicativa per l'ensenyament públic de
Terrassa. Enguany la jornada serà el diumenge 19 d'abril. Animem a tota la comunitat a
participar en l'organització i el desenvolupament de la jornada. La propera reunió organitzativa
serà el dimecres 11 de febrer a les 18 hores al centre cívic President Macià.

Propera assemblea sindical de zona de Terrassa: 11 de febrer a les 12 hores al centre cívic
President Macià.

