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COMITÈ INTERCENTRES 24/4/12
Borsa de treball. Confirmació dels blocs 1 i 2. Inscripció al bloc 3
El Departament ha comunicat la intenció d’obrir properament la borsa de treball per tal que confirmin les dades les
persones interines i substitutes que estan al bloc 1, persones que ja han prestat serveis al Departament, fins i tot les
que estan en actiu i van confirmar el curs passat, i les que formen part del bloc 2.
La convocatòria permet modificar (augmentar i disminuir) zones geogràfiques i, per tant, ajustar les comarques en
què interessi treballar i la disponibilitat horària.
Les persones que treballen i no van confirmar dades en el seu moment, el curs passat, podran fer-ho aquest curs
quan es torni a obrir la borsa.
El bloc 3 de la borsa (persones que no han prestat serveis al Departament i que reuneixen els requisits per a les
professions que es convoquin) no es va convocar el curs passat i a hores d’ara s’està treballant per tal d’obrir-lo en
paral·lel amb els blocs 1 i 2. Per formar-ne part s’haurà de sol·licitar expressament l’admissió quan es publiqui la
convocatòria per a aquells territoris i categories per als quals s’obri la borsa. Les persones sol·licitants s’ordenaran
en funció del mèrits. Només es tindrà en compte la formació reglada i l’experiència professional en categories
iguals o similars.
Ajuts de menjador
Aquest ajut ha quedat suspès com a conseqüència de la Llei d’acompanyament dels pressupostos aprovada pel
Parlament. Hem acordat que, a aquelles persones a qui van recarregar tard les targetes de l’últim trimestre de l’any
2011, el Departament els tornarà l’import a través de xecs. Respecte a les reclamacions dels ajuts dels mesos de
gener a abril per aquest concepte s’està redactant la resposta per enviar-la a les persones que van reclamar.
Pel que fa a les quantitats que han quedat bloquejades a les targetes, que van ser ingressades dins del termini i no
han estat gastades a 28 de febrer, tornaran a la tresoreria de la Generalitat.
Llar d’infants: S’hi mantenen les ràtios i hi perilla el monitoratge
Pel que fa a les ràtios a les aules de llar d’infants per a aquest curs, vam ratificar la vigència de l’acord subscrit al
mes de juliol de 2007; per tant, es mantenen les ràtios acordades per al curs 2012-2013.
Grup d’infants menors d’un any: 7 infants.
Grup d’infants d’un a dos anys: 10 infants.
Grup d’infants de dos a tres anys: 18 infants.
No obstant, el Departament té la intenció d’elaborar un nou decret de 0-3 que tingui en compte el tractament que
d’aquesta edat es fa des del Govern de l’Estat, motiu pel qual haurem d’estar alerta ja que segurament per als
propers cursos podria suposar un canvi significatiu en el tractament del cicle 0-3, ja que directament es tornaran a
considerar una altra vegada com a centres assistencials.
Les retallades educatives afectaran el monitoratge de les llars. El Departament ha mostrat la intenció d’augmentar
la ràtio al migdia sense tenir en compte les singularitats de l’edat, dels espais de les llars i de cada llar d’infant en
concret, qüestions que els hem fet saber ja que, al primer cicle d’educació infantil, l’estona del migdia continua sent
horari educatiu i d’atenció individual per a tots i cada un dels infants.

No es crea cap vacant i es mantenen les plantilles per al curs 2012/13
Atesa la preocupació generalitzada per les retallades d’empleats i empleades públics, i a pregunta dels membres del
CI, el Departament s’ha pronunciat en el sentit que es mantindran les plantilles de personal laboral per al curs
vinent; per tant, es cobriran les vacants que es generin com a conseqüència de jubilacions o d’altres, tot i que es
mantenen les limitacions que estem patint des del curs passat i, per tant, no es crearà cap nova vacant i es cobriran
les substitucions que es considerin imprescindibles.
Retallades que han entrat en vigor aquest mes
Us recordem que, des de l’1 de maig, a partir del 4t mes de baixa per malaltia comuna, les retribucions que es
perceben són del 75%.
Una altra retallada, que afecta doblement al personal laboral fa referència a la compactació de jornada del primer
any del nadó, ja que, no es cobra el 100% de les retribucions, tal com us vàrem informar, fet que està generant
greuges comparatius en funció del SS TT a que s’estigui adscrit/a. Hi ha SS TT que, amb el vistiplau de la direcció
del centre, autoritzen la compactació, però n’hi ha d’altres que l’estan denegant “per necessitats de servei”, per la
qual cosa demanem al Departament que posi ordre en aquest desgavell i que es permeti la compactació a qui la
sol·liciti.

Personal laboral.www.sindicat.net/lab laborals@sindicat.net
Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 – Fax 93 302 55 99
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 – Fax 972 41 17 03
Lleida (25002): Pg. Ronda 2, 1r 4a Telèfon 973 26 30 32 – Fax 973 27 25 07
Tarragona (43003):August, 21, entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 -Fax 977 23 90
www.sindicat.net

