MAIG DE 2006
PERSONAL LABORAL
El passat divendres 28 d’abril es van reunir els representants del Comitè Intercentres amb els del
Departament d’Educació per abordar els següents temes:
INSTRUCCIONS DE PRINCIPI DE CURS: AEE, EEE, TEI, TIS
Ja comença a ser habitual trobar a les instruccions de principi de curs referències a les diverses
categories de personal laboral que presten els seus serveis a centres ordinaris ( sota l’epígraf
d’altres professionals??).
En aquests moments, el Departament proposa introduir certes modificacions per a les/els EEE a
les instruccions d’inici de curs amb les quals no estem d’acord des de la part social. Pensem que
cal un tractament més global al si de la de Mesa d’Educació Especial.
Les instruccions contenen aquest curs una novetat, ja que s’hi inclouran les instruccions de la
nova categoria definida recentment d’INTEGRADORS SOCIALS.
CONCURS RESTRINGIT DE LLOCS A EXTINGIR
L’objectiu d’aquesta negociació és poder acordar els requisits que caldran per concursar a canvi
de destinació per a aquells grups o categories que el VI conveni contempla “a extingir”. No
arribem a cap acord.
PROFESSORAT DE RELIGIÓ: PROVISIÓ I ALTRES ASPECTES
Finalment, el professorat de religió cobrarà els triennis el proper mes si s’acull al conveni proposat
pel Departament i que implica la renúncia a la reclamació dels 8 dies de finalització de contracte.
CEPA ORIOL MARTORELL
Se’ns informa sobre la propera convocatòria d’oferta pública de 23 places dels grups A i B, la
major part de les quals són a jornada parcial, del CEPA Oriol Martorell.
Tanmateix, les 5 places de professors de dansa ubicades al grup B i que van ser objecte de
reclamació per part dels professionals passen a ser reconegudes com a grup A.
En el torn de precs i preguntes, i a proposta de la part social, s’aborda el tema de les oposicions
de personal laboral ja que no se’ns ha informat sobre el retard del procés. La resposta de
l’Administració és que no es acompliran els terminis a causa de la complexitat que implica el
nombre d’aspirants i el nombre i la diversitat de categories objecte de la convocatòria.
Tanmateix plantegem preguntes referents al gaudiment dels dies de premi que es deriven del VI
conveni i proposem que es puguin gaudir a voluntat del treballador sempre que el servei quedi
cobert i tambè es reclama informació sobre el traspàs de gestió de les Llars d’Infants del
Departament sense que en cap cas hagi resposta per part de l’Administració .
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