PERSONAL LABORAL
Benvolgudes/ts companyes/s:
S’està acabant el curs, i volem fer-vos cinc cèntims de les darreres notícies que
tenim:
1- Tancament de la borsa. S'ha penjat a la pàgina web del Departament
d'Educació, l'avís del tancament del termini de presentació de sol·licituds a
la borsa oberta del PAS (Personal laboral) durant el curs 2009-2010 amb
efectes de 30 de juny de 2010.
2- Possible mobilitat d’alguna/es categories professionals (Interins). No hi
haurà noves contractacions, les plantilles és mantindran tot i que és
possible que canviïn alguna persona de centre, en funció de les necessitats
del centre i del número d’alumnat. (Article 15 del VI Conveni col·lectiu).
3- Creació de la nova borsa. S’obrirà una nova borsa, probablement a final
d’any o a principi del vinent. TOTHOM S’HA D’INSCRIURE, (tothom ha de
confirmar la voluntat de treballar el curs vinent tant els qui ja treballen
com el qui no).
4- El Govern també retallarà la contractació de personal laboral, de ben segur
no es podran cobrir totes les vacants que es produeixin durant el curs
2010/2011. Tot i que es possible que es faci alguna nova contractació de
educadors/es d’educació especial, ja que es crearan noves USEES.
5- Del Decret publicat per els Gobierno i Govern es produeix el descompte del
5% en tots els conceptes de la nòmina per a tot el personal laboral del
Departament d’Educació.
Específic per a les llars d’infants.
-

-

S’ha acordat que les educadores i les directores, independentment de la
seva titulació, es puguin traslladar per motius de salut (amb l’avaluació
corresponent del Servei mèdic del Departament). Aquesta qüestió la
teníem bloquejada des de fa dos cursos i, finalment, s’ha arribat a un acord
amb el Departament, pendent de la ratificació de la CIVE que preveiem que
es prendrà demà dia 1 de juliol. (A la reunió del dia 1 de juliol la CIVE
l’aprovat).
I, per acabar, un aclariment respecte al període d’adaptació; hi ha algun
servei territorial que qüestiona la seva durada que és d’UN MES. A les
instruccions d’inici de curs no s’ha modificat aquest període i, per tant,
continua sent d’un mes.

El personal laboral D’USTEC·STEs/IAC us desitgem unes BONES VACANCES!!!!
Juliol de 2010

