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Full 11 Personal laboral

Auxiliar educació especial, educadora llars d’infants, tècnica integradora
social, tècnica educació infantil, fisioterapeuta, audioprotesistes, educadora
d’educació especial, ajudant de cuina-netejador, personal laboral docent...

IAC

OPOSICIONS TEI I TIS

USTEC·STEs (IAC) us ha anat informant puntualment de les negociacions sobre les oposicions
per a les categories TEI i TIS que el Departament
d’Educació té previst de convocar. Així mateix, us
hem assabentat del concurs de canvi de destinació de les places TEI, que es farà abans que comencin les oposicions.
Concretament, a hores d’ara sabem que, per una
banda, hi haurà 380 places de la categoria TEI, corresponents a l’oferta d’ocupació pública establerta per l’Acord de Govern 48/2017, de18 d’abril del
2017, i, per l’altra, s’oferiran 376 places més de TEI
i 73 de la categoria TIS, fruit de l’Acord de Govern
156/2018, de 20 desembre de 2018, les anomenades places PESCO (oferta d’ocupació pública parcial a l’estabilització i consolidació de l’ocupació
temporal del personal al servei de l’Administració).

esmentats anteriorment és personal laboral temporal.
Com hem dit abans, prèviament al concurs oposició, es durà a terme un procediment de canvi de
destinació de la totalitat de les places de TEI, llevat de les ocupades pel personal laboral fix. Hi podrà participar tot el personal laboral fix que, complint els requisits necessaris, vulgui promocionar
(és a dir, que estigui ocupant una plaça d’una altra categoria i vulgui passar a la categoria TEI) o
fer un trasllat de lloc de treball. En principi, l’Acord
156/2018 preveu que aquest procediment de
mobilitat es faci en un termini no superior als 6
mesos. En aquest sentit, el Departament ens ha
fet saber la seva intenció de dur-lo a terme durant
el primer trimestre d’enguany. Tanmateix, a hores
d’ara, encara no hi ha cap proposta de dates concretes.

Aquests acords pretenen reduir l’altíssim índex de
temporalitat del personal laboral del Departament Pel que fa a les oposicions de les TEI, el Depard’Educació. Tota la plantilla dels dos col·lectius tament vol ajuntar en la mateixa convocatòria to-

tes les places, les de l’Acord de Govern 48/2017 I
les de l’oferta PESCO, i que les proves siguin les
mateixes. A priori, amb aquesta proposta, ens podem trobar que la fase d’oposició sigui igual per
a tothom i, en canvi, la de concurs de mèrits sigui
diferent.
D’entrada, USTEC·STEs (IAC) rebutgem aquesta proposta i en plategem una de diferent, que,
segons el nostre parer, és molt més justa i equitativa. La convocatòria de places PESCO hauria
de servir per consolidar realment els i les TEI que
ja estan treballant als centres públics, mentre
que la convocatòria d’oferta pública d’ocupació
hauria de donar entrada a nous professionals
sense experiència, tot respectant la meritació
del col·lectiu d’opositors/es amb serveis prestats i experiència. Per tant, proposem un accés
diferenciat (que hem defensat sempre per a les
oposicions de docents), en virtut del qual els i les
aspirants sense serveis prestats al Departament
d’Educació opositen en igualtat de condicions,
mentre que aquells/es aspirants amb serveis
prestats consoliden la plaça mitjançant el procediment d’oposicions PESCO.
Convé, però, tenir-hi en compte diversos aspectes:
-Per optar a les places PESCO (376) es valorarà,
exclusivament i en la proporció que determini
la convocatòria, l’experiència professional en
llocs d’igual o similar categoria i el nivell de competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació acreditades mitjançant
certificat ACTIC o equivalent. En aquest sentit,
cal recordar que el Departament d’Educació
ofereix cursos de formació d’ACTIC. Un cop
acabada la formació, cadascú haurà de fer la
prova corresponent del nivell per al qual s’hagi
format. D’altra banda, de moment encara no se
sap quant computarà el certificat ACTIC, perquè no ha sortit la convocatòria d’oposicions
que ho determinarà. Al web que us adjuntem
tot seguit, hi trobareu informació sobre els cursos: https://actic.gencat.cat/ca/.
-Respecte a les 380 places de l’Acord del Govern
48/2017, a priori, sembla que l’experiència professional es valoraria segons els criteris que estableix el VI Conveni del personal laboral. Com ja
hem dit més amunt, això podria comportar que
hi hagués dues valoracions diferents en la fase
de concurs mèrits per a la mateixa categoria.

Si el Departament persisteix en la seva idea
d’ajuntar totes les places, no entendríem que la
primera prova del procediment d’oposicions fos
eliminatòria, com contempla el VI Conveni. Per
tant, en el marc de les properes negociacions,
USTEC·STEs proposarà que les diferents parts i/o
proves de la fase oposició no siguin eliminatòries,
que estiguin directament relacionades amb la
pràctica laboral de les categories corresponents
i que, en la fase de concurs, els serveis prestats
al Departament d’Educació tinguin el pes ponderat màxim. A més a més, demanarem un pacte
d’estabilitat que permeti que aquelles persones
que no aconsegueixin superar les oposicions
i que acrediten anys d’experiència, és a dir, que
han demostrat amb escreix la seva competència
professional, no es quedin sense feina.
USTEC·STEs lluitarà perquè totes les places es
valorin de la manera més favorable per als i les
professionals, tant per als qui ja estan treballant
i han demostrat la seva vàlua com per a aquelles
persones que, amb els requisits adequats, volen
presentar-se a les oposicions. Seria del tot incomprensible que el Departament d’Educació menyspreés tot un col·lectiu de professionals, alguns
dels quals fa més de 14 anys que treballen de manera temporal per a l’Administració sense que se
n’hagi proposat cap mesura de consolidació real,
mentre que ara se’ls obliga a aprovar unes oposicions en les mateixes condicions, amb el perill de
quedar-se sense feina si no les superen.
En qualsevol empresa privada un treballador amb
aquesta temporalitat té dret a passar a un contracte indefinit, per la qual cosa sobta que una
gran empresa pública com és el Departament
d’Educació no tingui prou cura i consideració
dels seus treballadors/es.
El Departament preveu que el concurs-oposició
es dugui a terme durant el curs 2019-2020. Quant
al temari de les places de TEI, encara s’hi està
treballant al Comitè Intercentres i, per tant, no hi
ha res de concretat. USTEC·STEs vetllarà perquè
aquest temari s’ajusti a la seva categoria professional. El Departament ens ha informat que, tan
bon punt estigui tot concretat, el publicarà a la
seva pagina web. Pel que fa al temari de les places TIS, al Comitè Intercentres no s’hi ha proporcionat, de moment, cap informació.

