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INFORMACIÓ DEL DARRER COMITÈ INTERCENTRES
El passat dia 3 a la reunió amb l’Administració es varen abordar un seguit de temes que pensem que són del vostre interès.
CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ
El concurs de canvi de destinació s’acabarà a finals de gener o a començaments de febrer per a tots els grups convocats,
incloent-hi el personal que atén directament infants. Novament USTEC·STEs ha fet palès el seu desacord que el concurs de
trasllat finalitzi i, per tant, les places s’ocupin a mitjan curs a causa del desgavell que representa per als equips amb un projecte
ja consolidat per aquest curs.
OPOSICIONS I OFERTA PÚBLICA 2009-2010
Referent a la convocatòria d’oferta pública d’oposicions es preveu que durant el curs 08-09 es faci una convocatòria que podria
ser parcial i en la qual, per tant, no s’oferiran a l’hora totes les places que han sortit a concurs de trasllats.
Respecte als temaris encara estan per elaborar donat que serien les primeres oposicions amb temari per a les places que es
convoquin, i tant aviat com tinguem coneixement els farem públics. Cal, tanmateix, definir com es farà el procés d’oposició.
Esperem poder concretar tots aquests aspectes durant el primer trimestre de 2009.
Se’ns comunica que durant el curs 09-10 no hi haurà cap tipus d’increment de plantilla a causa de les restriccions
pressupostàries que pateix el Departament d’Educació. La concreció d’aquesta informació es tradueix en el fet que no hi haurà
nomenaments al setembre ni de TEI ni de EEE, tal i com havia passat en els darrers cursos.
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT
Els criteris per establir aquest complement per al personal PAS i laboral continuen sent els mateixos que en anys anteriors.
ROBA DE TREBALL
Es ratifica l’import que ja us vàrem comunicar per a tot el personal de les llars d’infants del Departament i es dóna per fet que
tothom ho ha fet efectiu.
USTEC·STEs denuncia que les educadores de llars d’infants traslladades per motius de salut no cobren la indemnització per
roba de treball. Paral·lelament, fem evident l’incompliment de l’article 44 del conveni (roba de treball) per als col·lectius de
personal laboral dels centres ordinaris que ho necessitin (TEI, EEE, AEE...).
TARGETES MENJADOR
Demanem aclariments sobre la problemàtica sorgida, una vegada més, amb les targetes i l’Administració ens informa que estan
intentant de resoldre tot el seguit de disfuncions que hi ha amb l’empresa que les gestiona i que, una altra vegada, impliquen
que els imports s’ingressin amb retard.
Se’ns informa que, malgrat els retards en la recàrrega, l’import rebut el 2008 s’ha d’esgotar abans del 28 de febrer de 2009.
JUBILACIÓ PARCIAL DE MÉS GRANS DE 60 ANYS
No acceptem els criteris de l’Administració pel que fa a les jubilacions parcials, ja que posa inconvenients si el percentatge a
jubilar és menor de la meitat de la jornada. Demanem que s’ho repensin.
CANVIS DE LLOC DE TREBALL PER MOTIUS DE SALUT
Insistim de nou que no es posin entrebancs a aquests canvis, i encara menys per motius de titulació. Alhora proposem que es
facilitin per tal de preservar la salut de les persones per a les quals el servei de prevenció recomana aquesta actuació.
Per acabar, informar-vos que novament demanem que es constitueixi una mesa de BORSA i alhora la continuïtat de les meses
tècniques d’EE i de llars d’infants, en les quals, a més de la qüestió de la reducció d’horari, ja posada sobre la taula a finals del
curs passat, hi podem afegir com a tema nou l’avaluació de riscos psicosocials amb la proposta de tot un seguit d’estratègies
d’intervenció per tal de millorar les condicions de treball d’aquest col·lectiu.
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