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INFORMACIÓ DE LA DARRERA REUNIÓ
DEL COMITÈ INTERCENTRES
A la darrera reunió amb el Departament d’Educació es van abordar tot un seguit de temes que afecten diversos
col·lectius del personal laboral.
SEGUIMENT DEL CONCURS OPOSICIÓ
Encara queden per cobrir 8 places entre renúncies i no presentades (2 EEE, 1 telefonista i 5 Aux.EE). El termini
per presentar la documentació perquè puguin ser nomenades clou el 19 de novembre, i atès l’allargament
excessiu del procés, el mateix Departament ha fet la comunicació directa a les persones proposades per ocupar la
plaça per tal que presentin la documentació requerida.
Afegir que resten pendents més d’una vintena de places que van quedar per adjudicar a l’acte públic de
nomenaments sobre les quals s’ha de pronunciar l’Òrgan Tècnic.
BORSA DE TREBALL “OBERTA”
Hores d’ara hi ha força substitucions d’alguns grups professionals concrets que no es poden cobrir per manca de
personal en alguns territoris, ja que s’ha esgotat el bloc 3 de la borsa vigent en aquest moments.
Queden pendents de perfilar els criteris i la forma de gestió, però considerem que s’ha de facilitar una gestió àgil
que permeti la contractació i cobertura de substitucions de forma immediata.
Relacionat amb la gestió de borsa queda pendent per a properes reunions concretar els criteris i els procediments
que permetin l’acreditació de català per a aquelles persones (del bloc 3) que no poden ser contractades per manca
del nivell necessari. Paral·lelament, acordem que es puguin contractar, per a aquest curs, les persones del primer
bloc amb independència de l’acreditació d’aquest requisit de contractació.
Pel que fa a la gestió de la borsa acordem, tanmateix, la creació d'un grup de treball que resolgui les disfuncions
observades a la darrera convocatòria.
MESA TÈCNICA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Demanem que es constitueixi la Mesa Tècnica d’Educació Especial ja que els acords per al personal laboral d’EE
es van subscriure fa una colla d’anys i han quedat obsolets a mesura que ha anat canviant la proposta
d’intervenció educativa amb aquest alumnat. A tall d’exemple, pel que fa a les i els EEE, entre d’altres qüestions la
seva intervenció a les USEE (que en aquells moments no existien) queda desregularitzada.
CONCURS DE TRASLLAT
Finalment l’Administració recull les peticions, que hem fet de forma reiterada des de fa temps, de convocar el
concurs de trasllats per a tot el col·lectiu de treballadores i treballadors de les llars d’infants. És una proposta que
tot just s’acaba de posar sobre la taula i que serà possible tan aviat com clogui el concurs d’oposicions realitzat el
curs passat i s’acordin condicions, terminis etc., i que regularitzarà les mobilitats funcionals, provisionals, que s’han
anat produint darrerament com a conseqüència de l’excessiu període de temps sense convocar concurs.
El Departament també proposa de convocar concurs de trasllat per als/ les TEI (en aquests moments totes són
interines o substitutes i per tant no poden concursar a trasllat ja que només pot participar del concurs el personal
fix). La convocatòria del concurs de canvi de destinació o trasllat és un tràmit preceptiu, que cal fer com a pas
previ a convocar oposicions per a qualsevol col·lectiu laboral, ja que només poden convocar-se a concurs
d’oposició les places que queden lliures “de resultes”; és a dir, les que s’han ofert al personal fix. En el cas que

aquesta proposta reeixís pot participar tot/a e/la treballador/a fix sempre que reuneixi requisits con ara categoria,
grup C, o titulació, tècnic superior en educació infantil.

LLARS D’INFANTS
A més de valorar la necessitat de la convocatòria de concurs de trasllat, acordem que l'import de la roba de treball
del personal de les llars d'infants sigui per a aquest any de 149.09 euros.
Tanmateix, demanem la constitució d’una mesa tècnica de llars d’infants per abordar tot el seguit de temes que
tenim pendents, com ara retribucions de 2008 o que l’equip educatiu es reconverteixi en equip docent; ara bé, des
d’USTEC·STEs també creiem que les treballadores i treballadors ens mereixem que l’Administració es pronunciï
amb claredat sobre el nostre futur en un o altre sentit, però que ens doni les explicacions pertinents sobre com
pensa resoldre la proposta de municipalització de les llars d’infants que van presentar la directora de Serveis (DS)
i la directora general de Personal Docent (DPD) davant el Comitè Intercentres a data de 15 de març de 2006.
INCREMENT DE PERSONAL I MOBILITATS
Com ja sabeu hi ha la possibilitat de demanar canvi de destinació, de forma provisional o subjecte a vacant, i, des
del curs passat s’han produït diverses demandes que la gestió de personal ha pogut atendre i que han de sortir a
concurs una vegada aquest es convoqui.
D’altra banda també s’han concedit trasllats per motius de salut, alguns del quals haurien de ser definitius aquest
curs i, per tant, haurien de generar vacant segons el VI conveni, però la forma que l’Administració ha utilitzat pot
ser contradictòria amb l’aplicació de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals; per tant des de la IAC
(intersindical en la qual s’inclou l’USTEC·STEs) s’ha demanat el pronunciament a la Funció Pública en la darrera
reunió per tal d’aclarir el protocol que cal seguir.
Des de l’inici de curs s’ha incrementat la plantilla amb places de nova creació d’EEE i de TEI amb nomenaments al
setembre, i més recentment s’han produït 31 noves incorporacions d’Integradors/es socials (aquestes darreres
contractacions continuen estant lligades a programes concrets amb pressupost específic). Des d’USTEC·STEs
donem la benvinguda a totes i tots les companyes i els companys de nova incorporació.
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