RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA

CRP Rubí,02-05-2016 12h

Assisteixen:
Centres:
Rubí: Escola Ramon Llull, Escola Montessori, Escola Joan Maragall.
Sant Cugat: Escola La Floresta
Sindicats: CGT,CCOO i USTEC-STEs
1. Resum de la mesa sectorial
Es passa a explicar els punts tractats a la darrera mesa sectorial del 27
d’abril.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Demanda del retorn a les hores lectives de l’horari anterior (18 a
secundària i 23 a primària).
Adjudicacions d’estiu.S’explica la polèmica generada amb la
possibilitat de que un substitut amb 12 mesos d’antiguitat i
només 4 al centre pogués tenir una proposta de continuïtat,
desplaçat l’interí. Aquesta proposta ha estat finalment retirada
pel departament.
Calendari de presentació de sol.licituds:
· Funcionaris de carrera: Del 17 al 30 maig
· Interins: Del 2 al 14 de juny
· Personal art. 25: Del 25 de maig al 10 de juny
· Propostes de les direccions: Del 16 al 29 de juny
· Resolució provisional: Del 10 al 12 de juliol
· Resolució definitiva: 27-28 de juliol
Normativa de perfils. A partir del 6 de maig es podran consultar a
l’ Atri els perfils que tenim habilitats i posteriorment es podran
ampliar amb nova informació si aquesta no consta a la base de
dades del departament.
Sobre els llocs de treball a mitja dedicació, no s’adjudicaran 2
mitges jornades a les adjudicacions d’estiu.
Sobre les comissions de serveis,les denegacions seran
comunicades expressament.
Certificat de penals. També es demanarà a tothom que hi és a
llistes i encara no ha treballat.

1.7.

Professorat IOC.El departament reconeix la necessitat de regular
la situació del professorat de l’ IOC.
1.8. Campanya unitària contra els tallers d’educació financera
impulsats pel Departament. S’informa de què treballadors de
bancs imparteixen aquest tallers promovent un model econòmic
que és culpable de la situació de crisi actual i que no es
plantegen alternatives d’economia critica.
1.9. 11 de maig. Concentració davant dels serveis territorials de
Sabadell en defensa de la qualitat de l’educació pública i per la
recuperació dels nostres drets laborals. S’informa i s’entreguen
cartells de la convocatòria unitària.
1.10. Oposicions a Galicia. S’informa de què el termini d’inscripció a
aquestes oposicions finalitza el 9 de maig.
2. Consulta. Es fa una pregunta sobre la continuïtat de la reducció de 2
hores lectives per a majors de 55 anys. S’informa de què no es te
cap novetat sobre aquest tema i que es parlarà d’això a la propera
mesa sectorial
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