RESUM REUNIÓ ZONA TERRASSA 28/10/2015
Assisteixen: 11 escoles (Agustí Bartrà, Enxaneta, França, Francesc Aldea, Marquès
Casals, Joan XIII, Les Arenes, Marià Galí, Pau Vila, Sant Llorenç, Serra de l’Obac) i
representants sindicals USTEC; CGT i CCOO.
TEMES TRACTATS:
Informació Sindical:
CCOO: Full sobre Normativa i retribucions en cas de baixa, Full vot particular sobre
l’ordre d’avaluació a primària en el Consell Escolar de Catalunya.
CGT: Full sobre beques menjador, Full sobre reducció horària a majors de 55 anys, Full
sobre decret de plantilles.
USTEC: Full ILP d’Educació Pública a Catalunya, Full sobre Escola Laica, Full sobre
comunicat inici de curs sobre la FP, Full sobre incapacitat temporal i permanent, Full
sobre accidents i malalties professionals.
CCOO informa sobre la reunió de la Mesa sectorial d’Ensenyament en el que es situa el
tema del Master per al professorat de Formació Professional. S’acorda en la Mesa que
continuaran a la borsa fins que acreditin la formació per un temps no concretat, però
d’uns dos anys aproximadament.
També s’informa en la Mesa sectorial el Departament ha negat que el càrrec de
coordinació sigui incompatible amb la llicència der reducció lectiva de les 2 hores.
S’informa també que l’última setmana d’octubre es poden modificar les dades de la
borsa.
CCOO informa d’un curs de formació de PNL-Coaching que es farà els dimarts i
dimecres de 17,30 a 20,30 en els locals de Terrassa i que comença el 10 de novembre.
És un curs obert a qualsevol docent en actiu o en la borsa.
Desenvolupament reunió:
Es situa el tema de l’Ins Can Roca. Tots els que hi assistim estem d’acord en donar
recolzament a la reivindicació de l’Ampa en la construcció inmediata de l’edifici.
Creiem inaceptable que el departament prorrogui en 30 mesos la seva construcció.
Alhora fem extensiva la demanda a la immediata construcció de l’INS Aymerigues que
viu també en una eterna provisionalitat.
Sobre aquest tema considerem important un posicionament dels claustres dels centres
afectats i dels centres de primària de la zona demanant la inmediata construcció. Les
condicions laborals dels nostres companys i companyes treballat en barracons són
perjudicials per la seva Salut laboral i indignes per desenvolupar la seva tasca docent.
Acordem fer un comunicat i fer màxima difusió a les xarxes socials (cartelleria,
hastag..)

Es pregunta sobre el cobrament de la part proporcional de la paga extra de 2012. Sembla
ser que a la resta de l’Estat es cobrarà, no així a Catalunya. El govern en funcions de
CiU no està per la labor d’activar la negociació en la Mesa de la Funció Pública.
Es situa el tema de la concessió de explotació dels menjadors de les escoles de Terrassa.
Sembla ser que el concurs que havia concedit l’explotació a la multinacional SERHS
està impugnat. Diversos assistents confirmen que el menjar servit per l’empresa actual
deixa molt que desitjar. Hi ha moltes queixes però aquestes queixes es derimen en la
Comissió de seguiment. Aquesta Comissió de seguiment està formada per tres directors.
Es planteja la possibilitat de demanar a l’ajuntament que aquesta comissió estigui
formada per personal que coordini els menjadors que mai són els directors.
Sobre aquest tema i, veient els moviments de remunicipalització extesos per tota
Catalunya, es parla de poder articular mitjançant resolució al pleno la demanda de
remunicipalització del Servei de menjadors. Es parlarà en propera reunió.
Es comenta que en l’Escola Cesc Aldea hi ha una sobrerràtio en P3 de 27 alumnes i una
persona per atendre’ls. Hi ha una demanda de TEI però el departament no l’ha cobert.
Sembla ser que hi ha més centres sobrepassats de ràtio. Aquest tema es portarà pels
sindicats assistens a la Junta de Personal.
S’explica la reunió que es va tenir amb la regidora Rosa Ribera el 18 de setembre des de
la Comunitat Educativa de Terrassa. Una de les demandes d’aquest curs de la Comunitat
és la baixada de ràtios a P3.
Queda pendent tractat específicament el decret de provisió de plantilles per la propera
reunió ja que avui no ha donat temps.
Acaba la reunió a les 13,30 convocant la propera reunió el 11 de novembre a les 12
hores en el Centre Cívic President Macià de Terrassa.

