RESUM REUNIÓ ZONA TERRASSA

11/11/2015

Hi assisteixen 6 escoles (Les Arenes, Pau Vila, La Roda, França, Francesc Aldea i Marià Galí ),
l’Institut Torre del Palau i sindicats USTEC, CCOO i CGT.
TEMES TRACTATS
1.

Informació Sindical:

USTEC: Fulls informatius sobre adaptacions i canvis del lloc de treball (article 25), pagues
extres, protocol d’assetjament laboral.
CGT: Fulls informatius sobre coordinació de riscos laborals, “Cap on camina l’educació
pública a casa nostra”, campanya al voltant del 25 de novembre, dia internacional contra la
violència masclista.
CCOO: fulls informatius sobre salut docent i escrit sobre l’actuació i les declaracions de la
consellera Rigau.

2.

Desenvolupament reunió:

-Jornada continuada. El delegat d’ USTEC informa que, des del consell escolar municipal de
Sant Quirze del Vallès, s’ha creat una comissió per tractar sobre la possibilitat de fer jornada
continuada als centres de la població.
Algunes/alguns docents recordem que a Terrassa hi ha hagut alguns centres que han intentat
promocionar-ho i/o sol·licitar-ho (des de les Ampa) al departament d’ensenyament, però no
s’ha aconseguit que aquestes iniciatives tirin endavant.
-Mesa de la funció pública. CCOO vol aclarir que l’acte que van fer els sindicats presents a la
mesa de la funció pública (UGT,CCOO, USTEC-IAC) la setmana passada, tenia per objectiu
reclamar el cobrament de les pagues extres, però alguns mitjans de comunicació van
tergiversar la informació.
De la darrera reunió a la mesa, Ustec i CCOO informen que el govern no dedicarà diners a la
funció pública i que es continuarà reclamant el pagament de les pagues que ens deuen.
Els i les presents a la reunió comentem que hi ha rumors de que no es cobrarà la paga extra de
desembre. Els sindicats no tenim constància que això sigui cert.
-Centres pendents de construcció a Terrassa. A la darrera reunió de zona vam acordar fer un
breu comunicat i un cartell reclamant la construcció dels centres educatius que estan
provisionalment en barracons o edificis antics (Can Roca, Aimerigues, Sala i Badrines) per
garantir unes condicions de treball dignes a les companyes i companys que estan treballant en
aquests centres. Cal acabar de fer aquest document per fer-lo arribar als centres.

Demà l’Ampa DE L’INSTITUT Can Roca, que està sent molt activa reivindicant la construcció del
seu centre dins dels terminis pactats, farà una roda de premsa .
CCOO proposa que els sindicats presents a la Junta de personal anem, de forma unitària a
parlar amb els claustres dels centres afectats per a recollir les seves demandes i fer-les arribar a
la Junta de personal.
-Actes de la reunió de zona. La delegada de CGT proposa que les actes de la reunió de zona
s’enviin, abans d’aprovar-les i enviar-les a docents i escoles, a tots i totes les assistents a la
reunió per tal de poder fer les esmenes que siguin oportunes. Caldrà que, com a molt tard, les
actes esmenades estiguin a punt per enviar el dilluns següent a la reunió.
-Temes diversos:




El company de l’institut Torre del Palau informa que es pot anar revisar els exàmens de
selectivitat dels alumnes. Cal fer una sol·licitud prèvia (una vegada acabades les proves
de selectivitat de setembre) a la universitat on fan els exàmens els alumnes de
l’institut, especificant els exàmens que es vol revisar i justificant que es treballa a
l’institut . En aquest cas, ens dóna l’adreça de mail de la UAB: suport.pau@uab.cat . Les
notes no es poden canviar, però és una bona manera de reorientar la preparació de les
proves.
Un company pregunta si les jubilacions estan actualment com en els anys anteriors. De
moment no hi hagut canvis.

Propera reunió 25 de novembre a les 12 hores al centre cívic President Macià.

