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Febrer del 2015

COMITÈ INTERCENTRES
4 DE FEBRER
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE LA BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL
LABORAL.
Es publica la llista d’admesos ordenats/des per data i hora de registre. USTEC·STEs (IAC) expressa la
seva queixa per les dates en què es va obrir (vacances de Nadal) i la no haver fet publicitat de la data de
tancament. També fa arribar al Departament els problemes tècnics que han manifestat patir alguns/es
candidats/es amb l’aplicatiu informàtic i la poca informació que tenien alguns Serveis Territorials
respecte d’aquesta borsa. El Departament respon que al tractar-se d’una borsa viva no cal anunciar amb
anterioritat la data de tancament i que aquesta es va tancar quan ja tenien prou sol·licituds.
USTEC·STEs (IAC) ha demanat de forma reiterada l’obertura de la borsa amb caràcter general per poder
fer les actualitzacions que cada candidat/a consideri necessàries. La darrera obertura va ser fa tot just un
any.
El Departament explica que per problemes tècnics no es pot posar data fins d’aquí a tres mesos.
SUBSTITUCIONS DEL PERSONAL OFICIAL DE PRIMERA, MANTENIMENT, DE LES
LLARS D’INFANTS.
El Departament continua insistint que és un personal que no ocupa llocs essencials. USTEC·STEs (IAC) i
reitera que la no substitució d’aquests treballadors incideix de forma directa en el bon funcionament dels
centres. El Departament comenta que s’estan substituint en els casos de baixes de llarga durada.
COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA.
El Comitè Intercentres exposa les irregularitats manifestades per treballadors/es del Complex Educatiu de
Tarragona en referència a alguns horaris i torns, com també la queixa per la presència de càmeres de
vigilància. El Departament manifesta que n’està assabentat i que se n’està fent e1 seguiment oportú.

DIRECTORA DE LLAR D’INFANTS
El Departament presenta un esborrany de document per cobrir les vacants que sobrevinguin per jubilació
en la categoria professional de Directora de Llar d’Infants (grup A3), categoria a extingir. La intenció del
Departament és que aquestes vacants s’ofertin a la resta del col·lectiu. El Comitè Intercentres demana que
es respecti l’article 23bis (provisió de llocs de comandament) del VIè Conveni. S’esmenen alguns
paràgrafs i s’aprova.

ALTRES
USTEC·STEs (IAC) ha aconseguit que les plantilles de netejadors/es-ajudants de cuina es revisin a
causa de la problemàtica manifestada pels treballadors/es de les llars d’infants de Vilanova i la Geltrú. El
Departament augmentarà en mitja dotació més totes aquelles llars que tinguin més de 8 grups.
El Departament ens informa que properament s’enviarà una carta informativa a alguns col·lectius
específics, com les Educadores d’ Educació especial, de la borsa de treball de personal laboral, exposant
la possibilitat de cedir les seves dades a la borsa de personal laboral per als centres de titularitat municipal
i que gestiona de forma independent el Consorci d’Educació de Barcelona. Són dues borses independents,
amb condicions laborals i retributives diferents. El fet d’acceptar una substitució a la borsa municipal no
penalitzarà en cap cas a la borsa del Departament, on quedarà congelat el número corresponent.
USTEC·STEs (IAC) demana que a l’aplicatiu ATRI s’identifiqui clarament qui pertany al col·lectiu
PAS (personal d’administració i serveis) i qui al PAE (personal d’atenció educativa) de cara a facilitar les
gestions burocràtiques dels centres.
El Comitè Intercentres pregunta sobre el concepte d’assegurança que ha aparegut a la nòmina de gener. El
Departament informa que s’ha publicat una nota aclaratòria a l’ATRI sobre les primes d’assegurances
dels treballadors/es.
El Comitè demana que amb urgència es resolguin temes com: el nombre de beques, la sobrecàrrega que
pateixen els càrrecs unipersonals amb la gestió burocràtica de les llars i que es reinverteixin els romanents
econòmics de les llars en aquelles que tinguin més mancances.
USTEC·STEs (IAC) planteja les dificultats que estan manifestant alguns/es treballadors/es d’atenció
educativa per poder realitzar els cursos de formació dins la jornada laboral, fins i tot els que s’organitzen
durant el mes de juliol. Algunes direccions de centres no hi estan donant el vistiplau, requisit
indispensable per realitzar la inscripció.
El Departament es compromet a tractar-ho.

Personal Laboral USTEC·STEs (IAC)
www.sindicat.net/ laborals “personal laboral”.
https://www.facebook.com/LaboralsUstec
Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34
Lleida (25002): Comtesa Elvira, 13 altell Telèfon 973 26 30 32
Tarragona (43003):August, 21, entl. 1a Telèfon 977 23 52 63
Tortosa (43500): Nou de Vall, 1 ent. Tl. 977 51 10 46
www.sindicat.net laborals@sindicat.net ustecstes@pangea.org

