RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA

CRP Rubí, 05-10-2015 12h

Assisteixen:
Centres:
Rubí: Escola Ramon Llull, Escola Torre de la Llebre, Escola Joan Maragall,
Escola Schola
Sant Cugat: Escola Joan Maragall, Escola La Floresta
Sindicats: CGT,CCOO i USTEC-STEs
Ordre del dia:
1. Reunió de la Permanent de la Junta de Personal del Vallès
Occidental
Es comencen a explicar els diferents punts tractats a la Permanent de la
Junta de Personal del Vallès Occidental, éssent els més rellevants els que
resumeixo a continuació:
- Dotació de plantilles 15-16. Els sindicats van denunciar la forma de
realitzar els càlculs que fa el departament i que suposen ràtios molt
elevades a molts centres.
- Hores de vetllador/a. Protesta per la pèrdua d’hores a 19 centres
que havien comunicat que tenien enguany menys hores, però les
mateixes necessitats.
- Professorat desplaçat per pèrdua de plaça definitiva ( 4 a primària i
4 a secundària).
- Es va parlar de les propostes de no continuïtat ( 44 persones: 37
interins i 7 funcionaris). Només van alegar 14 persones.
- Substitucions. Es va preguntar si la prova pilot que s’ha fet als
serveis territorials del Vallès Oriental-Maresme i que consisteix en
fer entrevistes als interins, s’estendria a la resta de serveis
territorials, però no han contestat.
- Es va reclamar la cobertura de les hores de reducció lectiva a la que
tenen dret les persones de més de 55 anys.
- Va comparèixer el director de l’Agustí Serra per explicar el cas d’un
interí que va saltar a causa de la renúncia d’una delegada sindical de
la UGT.

- Es va demanar informació sobre el procés de tancament de l’ escola
La Muñeira de Badia del Vallès, si l’alumnat anirà a Las Seguidillas i
que passarà amb el personal. També es va demanar informació de
com es farà la transformació de l’Escola Can Periquet en institut
- S’informà de que el cas de l’Escola Roser Capadevila continua a
fiscalia i de que el cicle de produccions agràries a Castellar del Vallès
ha cobert les places de dificil cobertura.
- Els sindicats van protestar en aquesta reunió contra els
nomenaments el 14 de setembre.
- La reunió del Comitè de Salut es realitzarà el 9 d’octubre a les 9 h
2. Informació recollida per portar al Comitè de Salut.
La representant de l’Escola La Floresta informa de què no hi ha ascensor al
centre i de què una mestra del centre té un 40% de discapacitat i de què
algunas periodes de l’any ha d’anar en cadira de rodes. També han tingut
casos entre l’alumnat amb discapacitat, però no en tenen actualment.
Només l’ofereixen la possibilitat de concursar.
3. Diversos
Formació i programes de treball a l’exterior
La representant de CCOO informa de programa de formació dels seu
sindicat i dels programes de formació a l’exterior.

La propera reunió de zona es realitzarà el dia 9 de novembre a les 12 al
CRP, de Rubí. Esperem la vostra assistència.

