RESUM ASSEMBLEA DE ZONA SANT MARTÍ (13-11-15)
Assistents
escoles: RAMBLETA DEL CLOT,L’ARENAL DE LLEVANT, LA PALMERA, JOAQUIM RUYRA, FLUVIÀ, PEREIV, BAC
DE RODA. sindicats: CGT, USTEC, CCOO

INFORMACIONS
USTEC MESA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 11-11-15 (CCOO,IAC,UGT) reclamen a l’administració la recuperació de
la totalitat de la paga del 2012 en els exercicis 2015 i 2016 i la no aplicació de forma retroactiva del
descompte del 5% del nostre salari de 2012, que impediria cobrar res de la paga del 2012.
Recuperació del Fons d’acció social.
Millora del sistema de complementació en determinats supòsits d’IT i substitucions des del primer dia.
DE MOMENT NO S’HA ARRIBAT A CAP ACORD DE RECUPERACIÓ DELS DRETS PERDUTS
CGT EXPLICACIÓ BREU DE QUINS SÓN I COM FUNCIONEN ELS DIFERENTS ORGANS DE REPRESENTACIÓ DELS
PROFESSORAT.
Junta Permanent: representants de tots els sindicats, es fan reunions trimestrals amb l’administració. Es
dóna informació però no és àmbit negociador.
Mesa sectorial Ensenyament: sindicats majoritaris i administració. Els sindicats fan propostes per a negociar
però l’administració no hi està obligada a acceptar entrar a negociar.
Mesa Funció Pública: afecta a tots els sectors de l’administració.
Comitè de salut: tots els delegats de salut dels diferents sindicats amb l’administració (hi ha un organisme
superior al que no hi assisteixen tots els delegats)

ESCOLES
RAMBLETA DEL CLOT: La meitat de la plantilla és major de 55 anys, han tingut molts problemes des de
principi de curs. La direcció no estava d’acord amb les 12 persones que van demanar la reducció horària i en
conseqüència va propiciar l’enfrontament entre els membres del claustre. Totes les persones que s’han acollit
al dret de reducció de les dues hores tenen lliure la tarda del divendres.
Per altra banda s’està aplicant la LOMCE al peu de la lletra, ja el curs passat algunes persones del claustre van
qüestionar l’avaluació i l’aplicació d’indicadors de rendiment, això ha provocat també la divisió en el claustre.
JOAQUIM RUYRA: Les hores de reducció de les majors de 55, es fan fora del centre i no hi ha feina afegida. Hi
ha places cobertes com a vacants estructurals i alhora altres cobertes per interines, aquestes persones no
posen en qüestió les decisions de la direcció.
ARENAL DE LLEVANT: Les majors de 55 fan dues hores, es fan al centre i tenen encomanada una feina
específica. Per altra banda hi ha manca d’hores de vetlladores, han de cobrir més del que l’administració ha
adjudicat.
PERE IV: Les majors de 55 lliuren els patis i fan l’altre hora a dins del centre amb feina encomanada per
direcció.
FLUVIÀ: Tenen molt problema d’espai, un bolet a sisè i un altre a p-3, el grup “extra” d’infantil comporta
aules sense acondicionar, sense lavabos...+1 TEI per als tres p-3.
A l’escola hi ha alumnes amb dictamen i no tenen dotació suficient de vetlladores per atendre tots els casos.
BAC DE RODA: el tema de les majors de 55 s’ha pogut solucionar bé, són 9 i tenen una tarda lliure sense
feina encomanada, de tota manera s’ha de cobrir a aquestes persones més a les que lliuren perquè fan dues
tardes de reforç post-lectiu.
LA PALMERA: Les majors de 55 lliuren ½ hora un matí+tota una tarda, és a dir fan les dues hores sencers, i no
tenen cap encàrrec de feina.

