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Maig del 2014

PERSONAL LABORAL

COMITÈ INTERCENTRES

CALENDARI DE LES LLARS D’INFANTS
El Departament ha presentat al Comitè la proposta del
calendari laboral del personal de les llars d’infants
públiques per al proper curs 2014/2015.
Es manté el calendari actual però adaptant els dies i els
períodes establerts al calendari escolar i els dies de festes
locals i estatals.
PLANTILLES DE NETEJA/AJUDANT DE CUINA
El Departament ens comunica que encara no tenen dades
reals de la matrícula, però tenen present les
manifestacions del Comitè, sobre la manca d’aquest
personal i podrien revisar el cas d’alguns centres.
BORSA DE TREBALL
USTEC·STEs torna a demanar al Departament d’Ensenyament l’obertura de la borsa.
Vam tornar a insistir que la consulta de la borsa permeti conèixer si la persona que ens precedeix està en
actiu. El departament diu que estudiarà la proposta.
GRUP DE TREBALL DE LLARS
El Departament ens informa que ha creat un grup de treball de Llars d’Infants Públiques, format per les
subdireccions generals d’infantil i primària, alguns Serveis Territorials i algunes direccions de centres
públics.
Està pendent la primera reunió.
SUBSTITUCIONS
El Departament ens havia informat d’una reducció del 60% del pressupost destinat a substitucions i que
afectarà bàsicament els llocs de treball no considerats com a serveis essencials.
Funció Pública considera essencials tots els llocs de treball d’atenció directa a l’alumnat.
Els llocs essencials es cobriran seguint els mateixos criteris de sempre.

MONITORS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
El Departament presenta la resolució per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al
curs 2014-2015 que substituiran els PQPI.
Aquest fet dóna continuïtat i garanteix la contractació dels monitors de formació ocupacional, amb un
contracte laboral per al curs 2015/2016.
USTEC·STEs va manifestar que la plantilla de professionals d’aquesta resolució és insuficient.
USTEC·STEs ha demanat al Departament que aquest personal passi a formar part de l’Administració.
REDUCCIONS DE JORNADA
Per a persones majors de 55 i 58 anys
Des del Comitè es consulta si la reducció horària que té el professorat major de 55 anys és tambè
aplicable al personal laboral docent i al professorat de religió.
Resposta de Departament
El punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent no universitari en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, subscrit pels representants del Departament d’Educació i
pels representats de FECCOO el 17 de novembre de 2005 (publicat per la Resolució TRI/874/2006, de 7
de febrer, DOGC núm. 4608, de 5.4.2006), preveu que el personal funcionari docent que tingui entre 55 i
64 anys, destinat en centres docents del Departament d’Educació i del Departament de Justícia, que
reuneixin determinats requisits, puguin disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les
seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat per fer activitats d’altra naturalesa.
El que estableix aquest Acord pel que fa al personal que pot gaudir d’aquesta reducció, no ha estat
modificat posteriorment.
Per tant, la reducció horària establerta per al personal funcionari docent no és d’aplicació al personal
laboral docent.
USTEC-STEs pensa que això suposa un greuge comparatiu amb la resta dels treballadors/es del
Departament.

Cordialment,
Personal laboral
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