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PERSONAL LABORAL
Novembre 2013.

INFORMACIONS VARIES
Serveis Educatius
El dimecres 20 de novembre ens vam tornar a reunir amb el Departament i un dels temes a tractar va ser
el de les dietes per desplaçaments. Com a resposta a les reclamacions presentades a la reunió d’octubre
ens han informat que:
Per una banda, a partir de gener i amb càrrec a pressupostos nous, pagaran totes les dietes endarrerides i
es posaran al dia. Continuaran pagant-les fins que decideixin com les volen racionalitzar.
Respecte a la demora en el pagament ens expliquen que és el validador el que a vegades les frena per
diferents motius. Que cadascú miri com funciona el seu validador (des de l’ATRI es pot comprovar) i
que si hi ha una demora superior a tres mesos es faci una reclamació als serveis territorials pertinents i
aquests contactaran amb el validador i l’agilitzaran si cal . Que han estat mirant si es pot reduir més
aquest termini de pagament i diuen que tècnicament és complicat perquè el personal les entra de cop a
mes passat, arriben al validador per lots, aquest les comprova i valida i després es passa a gestió
econòmica. De tota manera hem reclamat que s'agilitzi més.
Si continuen les incidències amb el tema de les dietes per desplaçaments ens ho feu saber. Nosaltres
continuarem recollint dades de tots els serveis territorials.

Paga de Extra de Nadal.
Respecte al pagament de la paga extra de Nadal-12 hi ha un document explicatiu penjat a la web. No es
sentència ferma (no sabem si han recorregut des del departament) i el pagament anirà subjecte als
pressupostos del 2014. Al personal laboral ens corresponen uns 194 dies.

Borsa Extraordinària.
El Departament farà una rebaremació, en funció del temps treballat, de manera automàtica cap a finals
d'any. No hi ha intenció d'obrir-la. La que sí s'ha obert és la de cuineres i ajudants de cuina-netejadores de
llars d'infants, en determinats serveis territorials.
Cordialment,
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