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El nostre no a la proposta
d’acord per a les cases
d’oficis
En primer lloc es tracta d’un acord que afecta unes 150 persones contractades
abans de 2005 i deixa fora de l’acord al voltant de 37 treballadors i
treballadores que s’han contractat després de la presentació de la demanda.
Queda, a més, un petit grup sense quantificar que no reuneix els requisits
(l’Administració no sap el número exacte de persones i és CCOO qui ens diu
que són 3). La sortida que proposen per a ells és que s’acullin a la clàusula
d’indemnització.)
Quant als requisits per formar part de la borsa d’interins/es el Departament diu
que és responsabilitat de cada persona reunir els requisits (Català, CAP...) amb
la qual cosa hi haurà una part del col·lectiu que no podrà entrar a la borsa de
treball. Tampoc no donen dades del nombre de gent afectada.
No dóna garanties per treballar, no acota la possible mobilitat geogràfica i són
poques les garanties d’estabilitat.
Al nostre entendre, tampoc es garantitza estabilitat laboral pels monitors i
monitores (no figura escrit enlloc).

LA NOSTRA PROPOSTA QUE HEM FET A LA TAULA DE
NEGOCIACIÓ DEL COMITÉ INTERCENTRES DEL DIA 14 DE MAIG
Que es mantingui l’actual servei de les cases d’oficis amb una contractació des
de l’endemà de la finalització del contracte i per a tot el curs vinent de forma
que:
· Ens permeti la negociació entre el Departament i el Comitè
Intercentres, sense pressions temporals, al llarg del tot el curs per tal de
donar una millor sortida a tot el col·lectiu (que evidentment passa per
aconseguir una contractació estable).

· L’Administració acabi de definir els PQPI de forma que els i les
professionals del programa puguin accedir als llocs de treball que
generin.
El Departament, de moment, no està disposat a moure ni una coma del
preacord. El dia 16 va passar per la Mesa Sectorial d’Educació en la qual vam
defensar, un cop més les nostres propostes.
Paral·lelament retorna el preacord al Comitè Intercentres per a la seva
ratificació i tot i que pensàvem que podríem continuar negociant en el si del
Comitè, lloc on legalment pertoca fer qualsevol negociació que afecti al
personal laboral del Departament, a la darrera reunió ens varem trobar amb la
gran sorpresa que el Departament ens va informar que l’acord a què havien
arribat amb l’advocat de CCOO és el definitiu, per tant les negociacions
restaven tancades i només calia ratificar l’acord per part de les organitzacions
sindicals.
Com a sindicat vam presentar la nostra més enèrgica protesta per no haver
pogut participar en les negociacions com també per la forma en què s’ha portat
tot el tema prescindint de la negociació col·lectiva en el si del Comitè
Intercentres
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o proposta.
Més informació a www.sindicat.net “personal laboral”.
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