RESUM REUNIÓ ZONA TERRASSA

09/12/2015

Assisteixen 8 escoles (Agustí Bartrà, França, Cesc Aldea, La Roda, Sant Llorenç,
Marià Gal·lí, Marquès Casals, Les Arenes), i l’Insitut Torre del Palau i sindicats
USTEC, CGT i CCOO.
TEMES TRACTATS
1. Informació Sindical:
CGT: Full Mas, retorna’ns la paga del 2012.
CCOO: Full cobrament del juliol del personal substitut, Full Solidaritat
amb els refugiats, Full Exigim el que és nostre.
USTEC: Full Les pagues extres robades, Full Retribucions i Avaluació
del professorat
.
2. Desenvolupament reunió:
S’informa de la convocatòria unitària de mobilització per demanar el retorn de les
pagues i el retorn a la situació anterior a les retallades, el 15 de desembre a les
17,30 a la Plaça St. Jaume de Barcelona.
S’informa de com va anar el Plenari del Comitè de Salut Laboral del 27 de novembre.
Allà es van tractar diversos temes como el del seguiment de les escoles amb
Fibrociment (Uralita) i el conflicte en una escola de Barberà del Vallès.
S’informa que el divendres 11 de desembre es reuneix la Junta de Personal amb
l’administració. La part sindical considera que els punts amb més pes de l’ordre del
dia són els de garantir un retorn de les actes de les reunions per part de
l’administració, de garantir una supervisió per part de la JJPP dels nomenaments per
verificar que es fan conforme a normativa i una clarificació de la interl·locució sindical
davant les direccions per evitar situacions de indefensió.
S’informa que el 26 de novembre la Comunitat Educativa de Terrassa va participar al
ple municipal llegint un manifest. En aquest manifest es reivindicava la immediata
construcció de l’Ins Can Roca i l’Ins Aimerigues. S’insistia també en que la baixada
demogràfica de cara al curs vinent ha de ser una oportunitat per baixar ràtios i si s’ha
de tancar línies que ara sigui l’escola concertada qui posi de la seva part, ja que
l’escola pública ha estat molt castigada.
La resposta que va donar l’Alcalde Jordi Ballart és que intentaran que només es
tanquin 6 P-3 d’escola pública de cara al curs 2016-17. Valorem que amb aquesta
resposta no es compleix el que va comunicar en el seu dia a la Comunitat educativa la
regidora d’Educació, de que la seva prioritat es defensar l’escola Pública. Ens sembla
alucinant que es facin declaracions de defensa de l’Escola Pública i després es parli
de tancament de 6 línies i de cap tancament a l’escola concertada. Creiem que
l’alcalde de Terrassa que està governant amb CiU ha de pressionar als seus socis que
tenen responsabilitats en el departament d’Ensenyament per evitar tancaments.

Decidim engegar una campanya en els xarxes socials amb la creació d’un hastag
#captancamentescolapublicaaterrassa on animem a les escoles i als treballadors i
treballadores de l’escola Pública de Terrassa a enviar twits reivindicatius amb còpia al
alcalde @jordi_ballart i la Comunitat Educativa @sosterrassa
Acaba la reunió a les 13,30. Us enviarem calendari de les properes reunions del 2n i
3r trimestre.

