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Exposa
Atès que no hem rebut resposta al nostre email del 5 de desembre de 2022 i considerant que la
qüestió és molt important per docents, comuniquem aquest fet via instància.

Ens vam assabentar el mateix dia 5 de desembre que era l'últim dia per apuntar-se per ser
candidat a la formació dels cursos de direcció perquè algunes direccions ho van remetre a la
plantilla.

Per altra banda, en la circular (20221128_Circular_convocatoria_formacio_funcio_directiva.pdf)
apareix un enllaç que explica com apuntar-s'hi i en clicar a Persones>formació>funció
directiva>Inscripció als cursos, ens redreça a una pàgina que posa "no s'ha compartit aquest
element amb vos". Això significa que els docents de l'Ajuntament no s'hi poden apuntar.

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 als 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:

1. Que s'ampliï el període d'inscripció
2. Que es faciliti un accés específic pels docents de l'Ajuntament.
3. 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.
4. Que la CGT, com a sindicat amb representació, rebem totes les comunicacions que afecten
les treballadores i treballadors.

https://plataformaesemtia.s3.amazonaws.com/files/tftbyu/Mensajeria/dmgwyr_20221128_Circular_convocatoria_formacio_funcio_directiva.pdf
https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Formacio/Funcio-directiva/Inscripcio-cursos/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Fespai%2Eeducacio%2Egencat%2Ecat%2FPersonal%2FFormacio%2FFuncio%2Ddirectiva%2FInscripcio%2Dcursos%2FPagines%2Fdefault%2Easpx&correlation=758081a0%2D5ff2%2D4012%2Db9a1%2D2f9ed95457cf&Type=item&name=4104556e%2D484e%2D4ae2%2D8fa7%2D991b5d4125c7&listItemId=1
https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Formacio/Funcio-directiva/Inscripcio-cursos/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Fespai%2Eeducacio%2Egencat%2Ecat%2FPersonal%2FFormacio%2FFuncio%2Ddirectiva%2FInscripcio%2Dcursos%2FPagines%2Fdefault%2Easpx&correlation=758081a0%2D5ff2%2D4012%2Db9a1%2D2f9ed95457cf&Type=item&name=4104556e%2D484e%2D4ae2%2D8fa7%2D991b5d4125c7&listItemId=1


5. Que es publiquin els criteris d'admissió als cursos i en què consisteix l'entrevista.
6. 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 molt frustrades per haver d’insistir tant en aquest tema i no aconseguir cap resposta:
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/
2022
https://www.cgtensenyament.cat/acces-als-cursos-de-direccio-part-iv/

Barcelona, 12 de decembre de 2022

Ingrid Chavarria de Ros
cgtcebimeb@gmail.com
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