OCTUBRE/05

PERSONAL LABORAL

A la darrera reunió del Comitè Intercentres amb els representants de l’Administració
es van posar sobre la taula qüestions que afecten a diversos col·lectius del personal
laboral del Departament d’Educació.
Proposta de calendari de les comissions tècniques de les llars d’infants i
d’Educació Especial.
Acordem que es convocaran properament ambdues comissions llargament
demanades per l’Intercentres ja que tenim pendents d’aclariment diverses qüestions que
afecten els i les treballadors/es de tots dos col·lectius.
Les dates de les convocatòries estan fixades per aquest trimestre:
La Mesa Tècnica d’Educació Especial serà el 3 de novembre
La Mesa de Llars d’Infants està prevista per a l’1 de desembre
Increments d’inici de curs
L’Administració ens comunica el total de contractacions de personal laboral per al
2005.
S’han contractat 150 nous TEI, que se sumen als 70 contractats el curs passat,
tenim 36 noves contractacions d’EEE, 6 fisioterapeutes i hi hem d’afegir els i les monitors i
tècnics de formació ocupacional que duen a terme els programes de CASES D’OFICIS
contractats/des al juliol.
Considerem que s’ha produït un notable increment en el volum de contractacions de
personal laboral per part del Departament d’Educació al llarg d’aquest darrer any.
Previsió de l’oferta pública
Tal com us havíem comunicat fa prop d’un any tenim pendent de concurs
d’oposició totes aquelles vacants resultants del darrer concurs de trasllat convocat a juliol
de 2003 .
L’Administració ens havia anunciat una 1a oferta parcial de:
4 TUTOR/A DE RESIDÈNCIA, 15 FISIOTERAPEUTES, 3 AUDIOPROTESISTES, 53 EDUDADORS/RES
D’EE, 1 TÈCNIC ESPECIALISTA -INFORMÀTIC, 1 ESPECIALISTA D’OFICIS i 4 TELEFONISTES.

Quedava pendent una 2a part que ara té previst treure a concurs i que conformarà el total
de l’oferta de 2004. Aquesta NOVA oferta parcial suposa convocar oposicions per
aproximadament entre 75 i 79 llocs de les categories D i E que no estaven incloses a la
primera convocatòria.
La previsió aproximada de l’oferta és:
70 UXILIARS D’EE, 1 OFICIAL DE 1a AGRARI/A, 2 OFICIALS DE 1a MANTENIMENT, 1 OFICIAL 1a
VAQUER/A, 1 AJUDANT D’OFICI CUINER/A i 1 AJUDANT D’OFICI DE SERVEIS GENERALS

Les bases de la convocatòria i el tipus de prova es publicaran al DOGC, segons
l’Administració ( i si tot va bé) a finals del mes de novembre.
Per aquesta 2a convocatòria no s’ha previst temari.
Aquesta 2a oferta conjuntament amb l’anterior constituirà la CONVOCATÒRIA
ÚNICA d’ocupació pública del personal laboral del Departament d’Educació i compta amb
l’interès manifest del Departament que la incorporació es faci a 1 de setembre de 2006.
Consorci d’educació de Barcelona

Com us hem anat informant des dels diferents sindicats i des del Comitè
Intercentres amb la creació del Consorci d’Educació de Barcelona se’ns obria un
interrogant com a personal laboral del Departament respecte a l’afectació de les nostres
condicions laborals quan fossin traspassades les competències en matèria d’educació al
Consorci. Cal recordar que ÚNICAMENT AFECTA EL PERSONAL QUE PRESTA
SERVEIS a BARCELONA CIUTAT i que a hores d’ara els companys laborals traspassats
són 2 treballadores socials adscrites a EAPs de Barcelona ciutat.
Les condicions del traspàs NO ENS AFECTEN NEGATIVAMENT, als treballadors
del Departament, ja que l’acord contempla que el Consorci faci els pagaments al personal
del Departament en nom de la Generalitat; per tant, no canvia el NIF, encara que sí ho
farà el número de la seguretat social de l’empresa que, tot i continuar sent de la
Generalitat, serà un d’específic del Consorci.
Contractació de TIS (Tècnics d’Integració Social)
El curs passat el Departament va contractar 14 TIS de forma experimental. Aquest
tècnics presten servei a centres ordinaris, on realitzen una tasca d’integració dels alumnes
amb risc d’exclusió social.
Per continuar i ampliar la contractació de TIS, el Departament d’Educació i el de Benestar
han signat un conveni de col·laboració, amb financiació anual, per un programa concret
que s’anomena “PROGRAMA TIS” i que permetrà la contractació de 35 tècnics (es donarà
d’aquesta forma continuïtat als i les companyes que el curs passat han portat a terme
aquesta tasca) en el mateix lloc de treball i que es regiran pel nostre conveni amb la
categoria professional de grup C.
En ser contractats per a un programa concret de col·laboració entre dos departaments, el
pressupost es vincula a anys naturals i no a cursos acadèmics, la qual cosa determina
que la contractació inicial d’aquests TIS arribés fins a final de desembre. Per a l’any vinent
hi ha la possibilitat de prorrogar el pressupost.
Canvis de lloc de treball per motius de salut
Com ja sabeu, aquest any, d’acord amb allò establert al 6è Conveni Col·lectiu,
s’han produït canvis de lloc de treball per motius de salut.
El procediment ha estat llarg i finalment es va acordar que l’avaluació de les companyes,
que per les seves condicions físiques no podien exercir les funcions pròpies del seu lloc
de treball, es fes per part d’un servei extern al mateix Departament per tal de garantir
millor la imparcialitat que tots i totes desitgem.
Aquelles companyes a les quals la comissió de salut ha considerat que els era
necessari un canvi de lloc de treball, el Departament, prèvia avaluació del nou lloc, les va
destinar als parvularis dels centres d’Infantil i Primària (CIP) com a tècniques de P3 (TEI),
categoria de grup C del nostre conveni.
El Departament ens va anunciar que per qüestions formals (fonamentalment a
efectes de nòmina) se les assignava al grup C amb el cobrament dels complements
corresponents per tal que les seves retribucions fossin idèntiques a les que es perceben al
grup B de procedència.
Els sindicats (CCOO, UGT i USTEC·STEs) vàrem mostrar el nostre total desacord
amb aquesta interpretació altament restrictiva del conveni i
vàrem demanar la
interpretació de la CIVE,que ens ha donat la raó. Les educadores de llars d’infants que
per motius de salut presten serveis com a TEI són a tots els efectes treballadors del
GRUP B del nostre conveni.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al 93 302 76 06.
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