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COMITÈ INTERCENTRES DEL PERSONAL
LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Companys, companyes,
Enguany l’inici de curs
està sent més dur que de
costum precisament a partir
de les actuacions per part del
Departament d’Educació, que
han fet que s’encenguin totes les
llums d’alerta.
A partir del Decret 3/2010,
de 29 de maig i de l’Acord de
Govern d’1 de juny de 2010,
sobre les mesures a adoptar per la
contenció de la despesa pública,
el personal laboral ha començat a
patir els efectes de les restriccions
de diverses formes:
l No

es cobreixen les substitucions, ni senceres ni de
reduccions de jornada, ni tant sols les baixes per maternitat
que semblava que estarien protegides.

l No es cobreixen les vacants produïdes per jubilacions, etc.

i per determinades categories com el personal de cuina i
neteja de les llars d’infants, s’estan contractant els serveis
a empreses externes a més d’aplicar jornades reduïdes a
aquestes contractacions.

l Estan

aturades totes les jubilacions parcials pendents
d’aprovar-se aquests mesos i s’ha avançat l’aplicació dels
requisits d’edat, etc.

l No

es concediran jubilacions especials als 64 anys.

Tot això i més, implica una sèrie de conseqüències,
primer d’incompliments de Conveni, ja que la contractació
de serveis externs pot esdevenir una reducció de plantilla,
s’incompleix l’acord de substitucions, no se’n fa us de la
borsa de treball i posa en perill el gaudiment dels drets
reconeguts a la llei de conciliació de la vida laboral i familiar
sobre la cura de fills menors.
D’altra banda, s’estan generant tensions als centres de
treball, ja que, des dels propis centres, es qüestiona el dret al
gaudiment de determinats permisos, llicencies o reduccions
de jornada, per la manca de substitucions.
Davant de tots aquests despropòsits, des del Comitè
Intercentres hem posat en marxa una sèrie d’accions, hem

demanat entrevista amb
el Director General de
Serveis del Departament
d’Educació per reclamar
tota la informació sobre les
contractacions externes i
exigir a l’hora la cobertura
tant de substitucions com de
vacants des de la borsa de
treball. També hem demanat
entrevista
amb
Funció
Pública, volem exposar-los
les conseqüències que totes
aquestes mesures poden
produir en la prestació de
serveis ja que, la pràctica
totalitat de la plantilla de
personal laboral és, d’atenció
a l’alumnat, de 0-3 anys
i d’educació especial, a més dels serveis generals de cuina
imprescindibles a les llars d’infants i de neteja, entre d’altres,
perquè els serveis que es prestin siguin amb els nivells de
condicionament i d’higiene necessaris.
A banda de tot això hem presentat una demanda a
Inspecció de Treball, volem posar de manifest davant
l’autoritat laboral els incompliments de conveni que totes
aquestes mesures representen així com els riscos de salut
laboral que poden comportar.
Des del Comitè Intercentres volem encoratjar-vos a
que des dels centres no es posin impediments per gaudir
dels drets bàsics que ens reconeix el conveni, plenament
vigent, i que feu veure a companys i companyes, usuaris i
famílies que la responsabilitat de mantenir i proporcionar
un servei públic de qualitat correspon única i exclusivament
a l’Administració. D’altra banda us demanem que ens
comuniqueu les incidències que al respecte de tot això es
puguin produir en els vostres centres, per tal que puguem
fer les reclamacions oportunes.
Nosaltres us anirem informant de l’evolució d’aquestes
accions.
Rebeu una cordial salutació.
Barcelona, 21de setembre de 2010
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