
La Junta de Personal docent no universitari del Maresme -Vallès Oriental vol denunciar l’actitud
obscurantista de la direcció dels nostres Serveis Territorials.

Malgrat la nostra insistència, el director dels Serveis Territorials del Maresme -Vallès Oriental s’ha negat a
facilitar, als legítims representants del professorat d’aquests Serveis Territorials, cap mena d’informació
relacionada amb l’oferta educativa d’ensenyaments d’Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i
Postobligatòria per al curs 2013 – 2014.

Aquesta actitud, que contrasta amb la d’altres direccions de Serveis Territorials que sí que van facilitar la
informació esmentada a les corresponents Juntes de Personal, no pot tenir cap altre objectiu que dificultar
la nostra tasca de control de l’Administració pel que respecta a la planificació i programació de l’oferta
educativa, una oferta que necessàriament, té conseqüències directes sobre la contractació de professorat.

Al mateix temps, també volem denunciar el deficient funcionament de les Comissions de Garanties
d’Escolarització, que tenen per finalitat vetllar per a una correcta aplicació de les normes que regulen els
tràmits de preinscripció i matrícula en els centres d’ensenyament no universitari de Catalunya. Si en el
curs passat moltes d’aquestes comissions d’escolarització no van ser convocades o ho van ser de manera
insuficient, en el curs actual es manté aquesta mateixa dinàmica.

Aquesta vulneració, per passiva, de la LEC, priva els diferents sectors que hi són representats, -entre els
quals hi ha el sector del professorat-, d’exercir el control necessari dels processos de preinscripció i
matrícula i, per tant, obre dubtes sobre el seu correcte funcionament.

Exigim al director dels Serveis Territorials, senyor Vicent Garcia Caurin, que rectifiqui la seva actitud i que,
de manera immediata, faciliti a la Junta de Personal una relació exhaustiva, centre a centre, de l’oferta
educativa d’Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Postobligatòria de les comarques del
Vallès Oriental i El Maresme, tant del curs actual com del curs 2013-2014.

Així mateix li demanem que doni les instruccions necessàries perquè les diferents Comissions de
Garanties d’Escolarització dels Serveis Territorials del Maresme- Vallès Oriental siguin convocades, tantes
vegades com sigui necessari, i que, tal i com li hem demanat per escrit, informi d’aquestes convocatòries
als representats sindicals.
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