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USTEC·STEs (IAC) us ha anat informant puntualment 
de les negociacions sobre les oposicions de les catego-
ries TEI i TIS que el Departament d’Educació té previst 
de convocar.

Com sabem, per una banda, hi haurà 380 places de la 
categoria TEI, corresponents a l’oferta d’ocupació públi-
ca fixada per l’Acord de Govern 48/2017, de 18 d’abril 
del 2017, i, per l’altra, s’oferiran 376 places més de TEI 
i 73 de la categoria TIS, fruit de l’Acord de Govern 
156/2018, de 20 desembre de 2018, les anomenades 
places PESCO (oferta d’ocupació pública parcial per a 
l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del 
personal al servei de l’Administració).

Pel que fa a les places oferides, convé recordar:

- Per optar a les places PESCO (376) es valoraran, ex-
clusivament i en la proporció que determini la convoca-
tòria, l’experiència professional en llocs d’igual o similar 
categoria i el nivell de competències en matèria de tec-
nologies de la informació i la comunicació acreditades 
mitjançant el certificat ACTIC o equivalent (COMPE-
TIC). En aquest sentit, cal recordar que hi ha diferents 
vies per fer aquesta formació de manera gratuïta. A la 

web que us enllacem tot seguit hi trobareu informació 
sobre els cursos: https://actic.gencat.cat/ca/.

-Respecte a les 380 places de l’Acord del Govern 
48/2017, a priori sembla que els mèrits i capacitats 
(l’experiència professional) es valorarien segons els cri-
teris que estableix el VI Conveni del personal laboral.

Per tant, hi haurà una fase d’oposició comuna i una de 
concurs diferenciada.

És important tenir en compte que només es valoraran 
els mèrits i capacitats que la persona aspirant hagi pre-
sentat fins a la data de publicació de la convocatòria al 
DOGC.

Aquests acords pretenen reduir l’altíssim índex de 
temporalitat del personal laboral del Departament 
d’Educació. Volem recordar que tota la plantilla dels 
dos col·lectius esmentats més amunt és personal laboral 
temporal. Per això USTEC·STEs NO va signar l’acord 
sobre les places PESCO, ja que considerava insuficients 
les que es convocaven i poc satisfactòries les condicions 
en què es volen consolidar.



En aquests moments no hi ha una data concreta de la 
publicació de la convocatòria. El Departament pretenia 
publicar-la durant el darrer trimestre de 2019. Posterior-
ment, va dir que ho faria durant el primer trimestre de 
2020 i, finalment, serà durant la primera quinzena d’abril. 
Com a membres del Comitè Intercentres continuem ne-
gociant les bases de la convocatòria amb l’objectiu de 
garantir unes condicions que afavoreixin al màxim la 
consolidació del lloc de treball de les persones que ac-
tualment treballen per al Departament d’Educació; tam-
bé lluitarem per aconseguir les condicions més favora-
bles per a les persones que volen treballar-hi.

L’EBEP preveu una periodicitat dels processos d’oferta pú-
blica que s’ha incomplert. A causa d’això s’han creat unes 
expectatives de continuïtat en els llocs de treball de diver-
sos col·lectius del personal laboral. Es tracta de categories 
professionals creades des de fa més de 10, 12 i 15 anys, sen-
se que els treballadors/es hagin tingut la possibilitat de con-
solidar el seu lloc de treball. Així doncs, en el cas d’aquestes 
persones els principis de «mèrit, igualtat i capacitat» que-
den reduïts a una pura situació de desigualtat.

USTEC·STEs continua apostant per una doble via d’accés 
diferenciada, una per a les persones que ja treballen per 
al Departament i l’altra per a la resta d’interessades, per 
la qual cosa lluitarem perquè totes les places es valorin 
de la manera més favorable per als i les professionals, 
tant en el cas dels qui ja estan treballant i han demostrat 
la seva vàlua com en el d’aquelles que, amb els requisits 
necessaris, volen presentar-se a les oposicions. És del tot 
incomprensible que el Departament d’Educació continuï 
menyspreant tot un col·lectiu de professionals, alguns 
dels quals fa molts anys que treballen de manera tempo-
ral per a l’Administració sense que se n’hagi proposat cap 
mesura de consolidació real, mentre que ara se’ls empeny 
a aprovar unes oposicions en les mateixes condicions, 
amb el perill de quedar-se sense feina si no les superen. 
Per aquest motiu demanem que el Departament tingui 
en compte la situació en què es troben aquests treballa-

dors/es i posi en marxa les mesures necessàries per solu-
cionar aquesta situació greu, com ara un pla d’estabilitat 
per a aquelles persones que no aconsegueixin superar les 
oposicions però acreditin diversos anys d’experiència, de 
manera que cap d’elles es quedi sense feina.

Pel que fa a les negociacions i després d’insistir-hi molt, 
el Departament ens ha informat que finalment les proves 
de la fase d’oposició no seran eliminatòries de manera in-
dividual. Aquesta fase constarà de dues proves sumatives 
i s’exigirà una puntuació mínima per a cadascuna perquè 
puguin sumar. En la negociació USTEC·STEs maldarà 
per aconseguir rebaixar la nota mínima que proposi el 
Departament.

Quant a la fase de concurs de les 380 places de l’Acord 
del Govern 48/2017, exigim que, d’acord amb el que es-
tableix el VI Conveni, els serveis prestats al Departa-
ment tinguin el pes ponderat màxim, en la mesura que 
això ja es contempla en el cas de les 376 places més de 
TEI i 73 de la categoria TIS que surten a concurs arran 
de l’Acord de Govern 156/2018.

USTEC·STEs apostem per l’augment de les places PESCO, 
que en aquests moments només representen un 38 % de 
les places que s’ofereixen. Segons ha confirmat el Depar-
tament, es valoraran els tres nivells d’ACTIC (bàsic, mitjà, 
avançat), una de les nostres exigències a les meses de ne-
gociació.

Per tal de tenir informació de com es desenvolupa el 
procés i poder, per tant, fer-ne el seguiment, demanem 
que els membres del Comitè Intercentres puguin parti-
cipar en qualitat d’assessors a l’òrgan tècnic d’avaluació.

Finalment, pel que fa als nous pressupostos que s’estan 
negociant, USTEC·STEs exigeix que prevegin un incre-
ment important de places TEI i TIS, de manera que hi 
hagi una o dues TEI a cada escola i una TIS a cada centre 
de primària i secundària. 
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