COMITÈ INTERCENTRES
DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

En la reunió que vam mantenir ahir dia 25 de maig amb el Departament aquest
ens va comunicar que davant les dificultats polítiques i tècniques han pres la
decisió d’ajornar indefinidament el projecte de municipalització de les llars
d’infants. Van matisar que això no significa renunciar al projecte, que el
projecte es manté, però que desapareix de l’horitzó de la immediatesa.
Entre les causes que els han impulsat a prendre aquesta decisió, segons ens
van explicar, hi hauria la manca d’acord amb alguns ajuntaments i la proximitat
de les eleccions municipals, la dificultat que comporta la resituació del personal,
la voluntat de no causar cap greuge als treballadors i treballadores i també la
necessitat d’obrir un període de reflexions més exhaustiu sobre la qüestió.
Des del Comitè lamentem que després d’aquest llarg procés d’incertesa i
d’actuacions i afirmacions del Departament de gran rotunditat respecte de la
municipalització, havent donat fins i tot dates concretes de finalització del
procés, tant pel que fa a les negociacions com pel que fa a la incorporació als
nous llocs de treball, s’hagi acabat reconeixent que tot plegat no estava prou
reflexionat i evidenciant que el projecte no tenia la solidesa que aparentava i
que més enllà de les paraules hi havia poca cosa.

Per altra part, aprofitem per dir-vos que el Departament ens va informar que els
dies de vacances addicionals per antiguitat que es contemplen en el Conveni
per a tot el personal laboral es gaudiran els dies laborables immediatament
anteriors a l’inici de les vacances. Davant el nostre desacord i les nostres
reiterades reivindicacions i propostes raonades per tal que es poguessin gaudir
al llarg de l’any, no es va acceptar altra forma que no sigui aquesta.
En el cas de les Llars d’Infants es concreta en els dies immediatament anteriors
al 15 de juliol.
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