INFORMACIÓ COMITÈ INTERCENTRES DEL
PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
Us informen sobre els temes que afecten al personal laboral (no docent) tractats a la darrera
reunió de curs, ahir 25/7/12.
Mobilitats curs 2012-2013.
El Departament ens comunica que ha fet una revisió de plantilla en base a les dades de
matriculació als centres que ha portat a una redistribució del personal laboral i que ha donat com a
resultat una sèrie de mobilitats que impliquen canvi de centre per algunes persones interines, el
decrement de personal en alguns serveis territorials (en aquest cas les persones interines
afectades finalitzen es seu contracte) i l’increment en d’altres (es contractaran a noves persones
de la borsa) sent el resultat final que es manté el número total de contractes de personal laboral.
Les categories afectades són:
Fisioterapeuta.
Monitor de formació ocupacional.
TEI
Educadors/es d’EE. (EEE)
Auxiliars d’EE.
Manifestem el nostre desacord amb el criteris que l’administració ha utilitzat per redistribuir la
plantilla ja que deixa interins sense contractar i que representa una retallada de personal laboral
en alguns centres.
Paral·lelament, i tot que aquesta afectació es dóna de forma més directa a l’educació especial, el
Departament ens comunica la seva decisió unilateral d’empitjorar les condicions dels i les
EEE i la seva voluntat de modificar les instruccions d’inici de curs en aquest sentit.
Tot i mostrar el nostre total desacord l’administració ens informa que modificarà la distribució de
la jornada laboral d’aquest personal que passarà de 25 a 30 hores l’atenció directa a l’alumnat i
de 33 a 35 hores de presència al centre amb la intenció que es faci efectiu ja a partir de setembre
de 2012.
Pel que fa als i a les Integradors/es Socials i a els/les Monitors/es de Formació Ocupacional, i
encara que finalitzin els programes per als quals estan contractats/des, es manté la plantilla per al
curs vinent.
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