26 de MAIG de 2006
PERSONAL LABORAL
A la darrera reunió del Comitè Intercentres, que va tenir lloc el 25 de maig, s’hi van abordar els
següents temes:
• Municipalització llars d’infants; S’ajorna el procés de negociacions per a la
municipalització de les llars d’infants de manera indefinida. El Departament, però, aclareix
que això no vol dir que es renunciï a la municipalització, sinó que s’ajorna el procés.
Davant aquestes declaracions s’obre un període de reflexió, per poder-ne valorar les
conseqüències. Us agraïm tot el suport rebut a les consignes que us hem fet arribar com a
Comitè Intercentres, i no dubteu pas que han tingut el seu ressò. Un cop assumida la
noticia es demana la convocatòria d’ una Mesa Tècnica amb la finalitat de continuar
lluitant per unes millors condicions laborals de tot el personal.
• Instruccions referents al professorat de religió relatives a l’assignació de destinacions.
• Se’ns lliura l’acord de les condicions laborals que es desprenen del Pla d’acolliment de
l’educació de persones adultes.
• Instruccions de curs per al personal laboral de suport socioeducatiu i personal de llar
d’infants. Com a novetat es diu que les instruccions s’informatitzen de tal manera que
tothom les podrà consultar des del centre, via internet. En el cas dels TEI es va confirmar
les dues hores i mitja de preparació de material i formació, no és obligatori fer-les al centre.
EEE: el Departament insisteix que si n’hi ha nens amb programes específics per l’hora de
l’àpat, l’educadora els haurà d’aplicar. Des de aquest sindicat es continua defensant que
els temes de menjador, no formen part de les funcions de les educadores.
• Borsa de treball; Està previst que en surti la publicació definitiva el 31 de maig.
Integradors socials: Aquesta categoria surt per primera vegada a la borsa, per la qual
cosa les persones interessades a fer substitucions per aquesta categoria, cal que
s’inscriguin convenientment.
• Opos; Es reclama novament la data de la sortida del llistat definitiu d’admesos i exclosos i
data de l’examen. L’Administració ens comunica que el procés està pràcticament acabat, i
només cal trobar el lloc adient per fer les proves selectives, tot plegat ens fa pensar amb la
possibilitat que pogués ser algun dissabte del mes de juny: en tot cas tan bon punt surtin
data i llistes, ho penjarem al nostre web.
• Concurs restringit del personal de categories a extingir. L’Administració proposa un
concurs restringit de trasllat per a netejadores i directores. S’arriba a l’acord en el cas de
les netejadores. En el cas de les directores s’intenta no lesionar el dret de cap altre
treballador/ra que podria provocar primar el trasllat del treballador a extingir, per davant de
l’elecció democràtica del càrrec de direcció. Així doncs s’intentarà trobar una solució que
no perjudiqui a ningú.
• Dies de Premi: Davant el nostre desacord i les nostres reiterades reivindicacions i
propostes raonades per tal que se’n pugui gaudir durant tot l’any, el Departament informa
que només es podran agafar els dies immediatament anteriors al 15 de juliol.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al 93 302 76 06.
Més informació a www.sindicat.net “personal laboral”.
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