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Exigim la paralització de les oposicions de TEEI i que les fagin fixes

Actualment el 100% de les 883 TEEI (Tècniques Especialistes en Educació Infantil) que treballen a les aules
de P3 de les escoles públiques de Catalunya són interines. Es tracta d'un abús de contractació temporal
successiva segons la Directiva Europea 1999/70/CE sobre el treball de durada determinada. A nivell de Catalunya,
el 40% de les treballadores de les Administracions Públiques són interines.

Les places de TEEI es van crear fa 15 anys. El Departament d'Educació, que no ha convocat oposicions fins ara, té
previst publicar pròximament una convocatòria eliminatòria. Aquesta arriba 12 anys tard, ja que segons l'article 70 de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) aquesta convocatòria s'hauria d'haver publicat al cap de 3 anys.

L'oferta de places és totalment insuficient, ja que la necessitat estructural del sistema educatiu públic de Catalunya
és d'aproximadament 1.800 TEEI per cobrir les aules de P3, però el Departament només en convoca 756 (380+376
PESCO) . El Govern de Catalunya acomiadarà de forma gratuïta a treballadores que ja han demostrat la seva
idoneïtat i capacitat amb molts anys d'experiència professional. Tot això amb el vistiplau de CCOO i UGT (Acord de
Govern 48/2017 i Acord de Govern 156/2018) que estan obtenint beneficis a través dels cursos de formació. Com
també l'Administració de la Generalitat, que cobra taxes d'inscripció i de certificats ACTIC, i que reduirà el pagament
de triennis. És inadmissible que CCOO i UGT vagin de la mà amb l'Administració per promoure la precarietat laboral
i col·laborin en la possibilitat d'enviar a l'atur a treballadores de més de 50 anys.

Davant aquesta greu situació, algunes TEEI de les comarques de Barcelona i Ponent es van posar en
contacte amb CGT Ensenyament a l'inici d'aquest curs 2019-20, per començar a organitzar-se com a
moviment de treballadores, i lluitar contra els abusos de temporalitat i els acomiadaments. Des de llavors
més de 300 TEEI s'han constituït com a Plataforma d'Interines TEEI de Catalunya. Han convocat assemblees
de treballadores, rodes de premsa, concentracions al Parlament, a Pl. Sant Jaume i a Lleida. Han demanat petició
de reunió directament amb alts càrrecs del

Departament d'Educació. I es coordinen amb col·lectius d'interines treballadores socials, educadores socials,
educadores d'escoles bressol municipals, Diputació de Barcelona, Servei d'Ocupació de Catalunya, Consorci de
Normalització Lingüística, Cos Superior d'Administració i Serveis, Ajuntament de Barcelona i Terrassa i més. Tots
aquests col·lectius han constituït la Plataforma d'Interins/es a Catalunya (PIC) i tenen previst augmentar la
coordinació i les mobilitzacions a partir de gener. Així com fer reclamacions i demandes judicials.

El personal interí de les Administracions Públiques, que són aproximadament 90.000
treballadores a nivell de Catalunya i 800.000 a tot l'Estat, estan pendents de la sentència del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea sobre contractació temporal, que es publicarà durant els primers mesos de 2020. És probable que
es produeixin sancions per l'abús en la contractació temporal, amb la possibilitat que s'indemnitzi a les treballadores
acomiadades o es facin fixes.

Des de CGT estem convençudes que amb organització arreu del territori i mobilitzacions contundents, podem
aconseguir que cap interina es quedi al carrer! Cal pressionar a l'Administració Pública i al Govern perquè resolguin
de forma urgent aquesta situació excepcional, ja que la legislació ho permet (article 61.6 de l'EBEP). I així ho
reconeix el Parlament de Catalunya, amb la Moció 89/XII aprovada el 2019.

Exigim la paralització de la convocatòria d'oposicions de TEEI, tal com han
conseguit les companyes interines de la Diputació de Barcelona i les treballadores socials de la Generalitat. I davant
l'abús de temporalitat, l'única solució és la fixesa de les 883 TEEI interines de les escoles públiques de Catalunya!

No entenem als sindicats que diuen que no es poden canviar les situacions injustes,
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abusives i discriminatòries. Si estem en un sindicat, precisament, és per canviar-les!

#CapTEEIalCarrer #CapInterinaAlCarrer #LesQueHiSomEnsQuedem

· Plataforma d'interines TEEI de Catalunya:
@InterinesTeei PlataformaInterinesTeei

· Plataforma d'interins/es de Catalunya (PIC):
@PicInterins Plataforma d'Interins/es a Catalunya - PIC

ORGANITZEM-NOS DAVANT
L'ABÚS DE TEMPORALITAT
CAP TEEI AL CARRER!
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