Zona Vallès Occidental Sud
Assistència: Escola El Bosc (Barberà del Vallès), Escola Elvira Cuyàs (Montcada) Escola Can Llobet
(Barberà del Vallès) , Escola La Sardana (Badia del Vallès), dos companys/es sense nomenament i els
sindicats USTEC i CGT. S’excusen Escola Martí i Pol (Barberà del Vallès), Escola Bellaterra (Cerdanyola),
Escola El Martinet (Ripollet) i Escola Font Freda (Montcada).

07.06.17 Ateneu de Cerdanyola (13.30h)
1.

Professorat interí/substitut

Es comenten darreres modificacions que afecten i empitjoren condicions laborals d’aquest col·lectiu, així com
previsió oferta pública i text de pressupostos generals en relació a la contractació. La Junta de Personal s’ha
manifestat a aquest respecte en un comunicat que s’enviarà als centres.
●
●

●
●

El Departament ha suprimit la possibilitat de congelar el número de borsa per tenir una altra feina.
Han modificat la presa de possessió de les persones interines amb llicència d’infantament o adopció o
d’incapacitat temporal a 1.9.2017. mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2017-2018, i els
efectes seran els del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre.
Participació forçosa del PERSONAL INTERÍ (30 peticiona a llocs de jornada completa i 10 a llocs a mitja
jornada) a les adjudicacions d’estiu.
Insuficient oferta d'ocupació pública pel curs vinent (2000 personal docent), tenint en compte tant les
necessitats dels centres com el preacord estatal (fruït de la pressió de les recents sentències europees
en matèria de contractació pública) pel qual s'hauria de reduir l'actual percentatge de vacants ocupades
per personal interí a prop el 25% a un 8%.

CGT convoca el 7 de juny concentració contra l’aprovació de los Presupuestos Generales del Estado i contra
l’atac a l’ocupació pública que suposa: entre d’altres qüestions, queden prohibits els interinatges estructurals i
volen reduir al 8% l'interinatge sense convocar prou places per consolidar a tots els interins sobrants.
La redacció que ha passat les votacions de la setmana passada manté que les persones que hagin treballat 3
anys no podran tornar a ser nomenades. Només ha afegit que “no es tindran en consideració els serveis
prestats abans de l’aprovació d’aquesta llei”: tres anys de marge abans dels acomiadaments.

2.

Previsió tancament i ampliacions de grups curs 2017-18

Una vegada analitzades les preescripscions s’han fet els ajustaments següents a Badia del Vallès: l’escola La Jota i
l’Institut Federica Montseny guanyen una línia; l’Escola la Sardana i l’Institut Badia perden una línia.
Serveis territorials ha descatalogat com a centre de màxima complexitat a l’Escola La Sardana. Encara no sabem
quines implicacions tindrà aquesta decisió en la pèrdua de recursos.

3.

Altres informacions Junta de Personal Vallès Occidental
●

●

●

●

Es vol crear un canal telemàtic perquè la Junta de Personal pugui comunicar-se directament amb els
treballador/es: SSTT diuen que no han rebut resposta encara de Departament. Fora i prèvia a la reunió,
els sindicats hem decidit fa dies anar directament a parlar amb Funció Pública.
S’ha demanat que revisin decisió de descatalogar l'escola La Sardana com a antic CAEP. No té cap lògica
en un poble petit amb una població homogènia on les escoles es toquen paret amb paret. I pot tenir
altres conseqüències de selecció població…
No continuïtats. Es demanen garanties que no sigui un procediment d'adjudicacions d'estiu, sense
seguiment i suport al llarg del curs. S'ha demanat a la M.sectorial que no sigui només una frase: "no
s'ajusta al projecte de centre".
Probablement opos siguin en dissabte per evitar substitucions en alguns centres.
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4.

Varis
a. Es comenten les lluites dels AMPES de l’Escoleta (pel transport) i del Carles Buïgas (amiant).
b. El 13 de juny serà l’últim dia de nomenaments telemàtics d’aquest curs.
c. Terminis adjudicacions d’estiu:
i.
Presentació de sol·licituds (funcionaris de carrera): 30 de maig a 12 de juny
ii.
Presentació de sol·licituds (professors acollits a l’article 25 de la Llei 31/1995, de
prevenció de riscos laborals): 23 de maig a 9 de juny de 2017
iii.
Presentació de sol·licituds (professors que ha superat el procés selectiu): 26 de juny a 3
de juliol de 2017
iv.
Propostes de les direccions dels centres: 15 a 28 de juny de 2017
v.
Publicació de la resolució provisional de destinacions: juliol de 2017
vi.
Termini per presentar reclamacions: 3 dies a partir de la publicació de la resolució
provisional
vii.
Publicació de la resolució definitiva de destinacions: juliol de 2017
d. S’ha canviat les dates de desistiment i d’efecte de la jubilació voluntària.
L’últim dia per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària amb efectes de 31 d’agost de cada curs,
és el 30 de juny.
La jubilació voluntària dels funcionaris dels cossos docents té efectes el darrer dia del mes pel qual es
demani, excepte quan la sol·licitud sigui pel dia en què compleixin 60 anys d’edat que tindrà efectes en
la mateixa data.
e. Cobrament del mes de juliol per les persones substitutes. La formació s’acredita amb la
presentació, fins al 22 de juny, del full d’inscripció a l’activitat i, després de fer-la, del certificat
corresponent (abans del 30 de setembre).

ASSEMBLEES DE ZONA
Calendari Curs: 2017-18 (1r trimestre)
Dimecres 13 de setembre
11 d’octubre
8 de novembre
13 de desembre
A les 12h a l’Ateneu de Cerdanyola
UNA PERSONA DE CADA CENTRE
Demanem als equips directius que promoguin l’elecció d’una persona representativa del
conjunt del Claustre que pugui recollir els problemes, les opinions i les propostes del centre,
assistir a les reunions de Zona i informar a la resta de companyes i companys. Igualment us
demanem que s’organitzin els horaris de manera que la persona disposi de temps per
realitzar la seva tasca. La dotació horària queda coberta legalment mitjançant l’assignació
d’un encàrrec de serveis, tal com especifiquen les Instruccions d’Inici de Curs.
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