
ACCÉS ALS CURSOS DE DIRECCIÓ PER DOCENTS MUNICIPALS CURS 21-22.

Mercè Massa, gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.
Miquel Garcia, cap de l'àrea de Recursos Humans i Organització del Consorci d'Educació.
J.Anton Gallardo, cap de desenvolupament i promoció del Consorci d’Educació.

Ingrid Chavarria de Ros amb DNI ____________, en representació de la Secció Sindical de la
CGT de l’Ajuntament de Barcelona.

Exposa

Per vies no formals ens hem assabentat que el termini per inscriure's al curs inicial per l'exercici
de la funció directiva acabava el 13 de gener.

La CGT no vam rebre la informació de la convocatòria i no sabem oficialment si aquesta
convocatòria ha arribat o no a les direccions dels centres municipals. Com a sindicat que
representem les persones treballadores de l'ajuntament al CEB, tenim dret a rebre aquesta
informació des de RRHH del CEB.

Al desembre, segons ens informen algunes direccions, les direccions van rebre un email del
Departament d'Educació informant dels cursos.

No tenim constància que el CEB enviés la convocatòria específica per centres i docents
municipals necessària perquè els docents municipals es puguin inscriure atès que aquests no
disposen d'accés a l'aplicatiu del Departament per poder inscriure's.

Les direccions havien de reenviar aquest email al personal, però ens arriba informació que
algunes d'elles no ho han fet. Personal docent que estava interessat a fer el curs no han pogut
optar-hi i, per tant, s'està vulnerant el dret a la formació i a la promoció professional.

Com portem insistint fa anys amb múltiples instàncies, considerem que les direccions dels
centres educatius no haurien de fer les funcions que pertoca a RRHH del Consorci d'Educació
com és la comunicació entre RRHH i les treballadores i treballadors.

Per altra banda, i com portem insistint des de fa anys, la selecció dels aspirants a fer el curs de
direccions es fa a través d'una entrevista, de la qual els aspirants no en tenen cap informació ni
respecte els criteris de selecció.

El personal interí que està exercint funcions dins l'equip directiu té preferència respecte al
personal funcionari que sol·liciti fer el curs.



Sol·licita:

0. Que ens informeu quina comunicació va arribar als centres municipals sobre els cursos per
exercir la funció directiva.

1. Que les persones que no han rebut la informació sobre els cursos per exercir la funció
directiva tinguin l'oportunitat de fer l'entrevista.

2. Que sigui RRHH que enviï directament a les treballadores i treballadors la informació
provinent del Consorci d'Educació atès que disposa dels e-mails de les treballadores i
treballadors.

3. Que s'habiliti amb celeritat l'accés a la intranet que fa anys que reclamem i que la informació
provinent Del Consorci d'Educació adreçada al personal municipal dels centres educatius es
dugui a terme a través d'aquesta.

4. Que mentre no existeixi una via de comunicació directa entre el personal i RRHH i mentre
l'accés a la informació laboral i formativa depengui de les direccions, l'administració supervisi
les pràctiques de comunicació interna de les direccions i sancioni les males praxis.

5. Que la CGT, com a sindicat amb representació, rebem totes les comunicacions que afecten
les treballadores i treballadors.

6. Que es publiquin els criteris d'admissió als cursos i en què consisteix l'entrevista.

7. Que el personal funcionari i interí tingui la mateixa preferència en l'elecció per fer el curs
independentment que ocupin càrrecs de direcció o no.

Nota: estem desolades per haver d’insistir tant en aquest tema:
2018
https://www.cgtensenyament.cat/instancia-de-reclamacio-respecte-el-curs-de-direccions/
https://www.cgtensenyament.cat/denunciem-la-irregularitat-i-manca-de-transparencia-en-lacces-als-cursos-de-direcci
o-de-centres/
2019
https://www.cgtensenyament.cat/denunciem-la-irregularitat-i-manca-de-transparencia-en-lacces-als-cursos-de-direcci
o-de-centres-2/
https://www.cgtensenyament.cat/acces-als-cursos-de-direccio-petita-batallada-guanyada-sembla/
2020
https://www.cgtensenyament.cat/enessima-instancia-sobre-lacces-als-cursos-de-direccio/

Barcelona, 27 de gener de 2022

Ingrid Chavarria de Ros
cgtcebimeb@gmail.com
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