
MOCIÓ DEL GM DE LA CUP AL PLE DE L’AJUNTAMEMNT DE MANRESA DE 19 DE JUNY DEL

2014 EN SUPORT A JAUME SASTRE, MESTRE DE LES ILLES EN VAGA DE FAM

Atès que des del dia 8 de maig, Jaume Sastre, professor de secundària i membre de l’assemblea de docents
de les Illes Balears, esta duent a terme una vaga de fam en defensa de l’educació i per demanar al president
de les Illes Balears que obri un procés de negociació amb l’objectiu de solucionar el conflicte educatiu en el
qual estan immersos des de fa mesos a les Illes Balears.

Atès que aquesta mesura de protesta tan valenta ha estat presa per tal de defensar l’educació i, en concret, per
reivindicar els 10 punts pels quals l’Assemblea de Docents de les Illes Balears iniciava una vaga indefinida
el passat mes de setembre. Aquests punts són:

1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciaren previament i durant la vaga. 2. Retirada del
decret TIL. 3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de la Llei de Símbols. 4. Beques de transport
i de menjador efectives i convocades en el temps i la forma adients. Dotació suficient i eficient perquè es
pugui  mantenir  un  bon  pla  de  reutilització  de  llibres.  5.  Recuperació  de  les  plantilles,  del  professorat
d’Atenció a la Diversitat i de les ratios anteriors a les retallades. 6. Subsititució immediata de les baixes. 7.
Baixes 100% remunerades. 8. Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost. 9. Recuperació
dels complements i reconeixament de nous sexenis des de l’1 de juny del 2012 i acompliment de l’acord
salarial de 2008 per a l’escola concertada. 10. Petició a la conselleria perquè solicitio al govern espanyol, la
retirada de la LOMCE.

Per aquests motius, el ple de l'Ajuntament de Manresa acorda:

1- Mostrar la solidaritat i el suport de la Ciutat de Manresa envers el senyor Jaume Sastre.

2- Instar el president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, senyor José Ramón Bauzá, a dialogar
amb la societat civil illenca i amb la comunitat educativa pern trobar una solució al conflicte educatiu que el
seu govern ha provocat.

3- Adreçar aquestes resolucions al senyor Jaume Sastre, al president de les Illes Balears José Ramon Bauzá i
a l'Assemblea de Docents de les Illes Balears.

No obstant, el Ple decidirà

Adam Majó Garriga                           GM de la CUP                   Manresa, 14 de juny del 2014
       


