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Reunió amb la comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona Maria 

Truñó: 

Personal d’administració i serveis PAS 

• Tenir present que el PAS dels centres municipals (escoles de primària, instituts 

de secundària,  escoles d’adults, instituts d’art, escoles de música i 

conservatori), i el personal subaltern de les escoles de la Generalitat (escoles 

de primària , escoles d’adults, escoles d’educació especial, Centres de recursos i 

CREDAC ) són personal municipal. 

• CCOO va demanar per instància, en l’anterior mandat i en l’actual fa més d’un 

any, les ràtios de subalterns als centres que són necessàries. 

IMEB: Bressol 

• Problemàtica sobre la categoria en la que s’han de convocar les oposicions la C1 

o la B, que és per a laborals. Ara són A2. 

• Compactació horària de les baixes per maternitat i horaris de reducció. 

• Suport educatiu, és personal externalitzat i des de CCOO defensem que sigui 

personal de l’administració. 

IMEB: Escoles de música 

• Hi ha 3 escoles externalitzades, CCOO sempre ha defensat que el personal de 

les  escoles de música ha de ser municipal. 

• El nou projecte de les escoles de música externalitzades que té com a finalitat 

incrementar la seva oferta i fer un programa estable. CCOO demanem que les  

dues escoles municipals, Sant Andreu i Eixample també se’n beneficiïn. 

• Un model estable significa estabilitat del personal que treballa en aquests 

centres, ara la gran majoria de professors/res no tenen un contracte a jornada 

sencera per la qual cosa no es poden convocar processos de concurs oposició 

per consolidar la plantilla. 

Salut laboral 

• Hi ha una manca de manteniment dels centres municipals. 
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• Aquesta manca de manteniment té una afectació directa en la prevenció de 

riscos laborals del personal dels centres educatius. 

• Els professionals TEI,TEE i de bressol tenen afectacions a nivell 

musculoesquelètic i riscos psicosocials. 

• Els mestres i professorat tenen alt risc psicosocial relacionat amb l’organització 

de la feina i amb la diferència d’edat amb l’alumnat. En l’actualitat els docents 

de la Generalitat s’estan jubilant, si compleixen els requisits, amb 60 anys. Els 

docents municipals no tenen aquesta possibilitat. 

CEB: Centres de titularitat municipal 

• Xarxa única: el 2016 es va aturar. Quina és la posició del consistori en aquest 

moment? 

Docents: reivindicacions 

• La reducció de jornada per als majors de 55 anys. 

• La reducció d’hores lectives: 23 hores a primària i 18 hores a secundària. 

• Les 24 hores de permanència al centre a secundària. 

• Les hores de pati comptades com a lectives a primària i com a hores de 

permanència a secundària. 

• La recuperació del primer estadi als 6 anys i  el segon a 12 anys, també per al 

personal que el primer estadi l’ha aconseguit als 9 anys. 

• Millores a la FP: tutories, coordinacions, pràctiques, dual. 

• Millores salarials:  

• Igualar el salari dels PT i PS.  

• Augmentar el nivell retributiu del cos d'infantil i primària al nivell 24 i el 

de secundària al nivell 26. 

• Cobrament de les cotutories. 

• La inversió de part de la subvenció del FSE (Fons Social Europeu) en les escoles 

d'adults.  
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