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REUNIÓ COMITÈ INTERCENTRES
Després de la constitució del CI hem demanat una reunió amb la nova subdirectora del PAS del
Departament d’Ensenyament per tractar tot un seguit de temes pendents que afecten els diferents
col·lectius del personal laboral.
Procés d’oposicions de llar d’infants
Finalment els nomenaments de les persones que han obtingut plaça es van fer el passat dia 6 de juny i el
personal es contractarà a 1 de setembre.
Borsa de treball
Les persones que hi són a la borsa de personal laboral i que hi vulguin continuar pertanyent, encara que
estiguin en actiu, s’hi hauran d’inscriure de nou quan es publiqui la convocatòria. La gestió serà
telemàtica i les persones que estiguin al bloc 1 s’ordenaran pel temps treballat al Departament.
Contractació d’empreses a lles llars d’infants
Pel que fa al personal de cuina i de neteja que està subcontractat per empreses i que treballa a les llars del
Departament aquest es pronuncia (finalment) en el sentit que no té cap intenció d'externalitzar aquest
servei i que està treballant per donar-los continuïtat amb contractació pròpia. Està subjecte a l'aprovació
dels pressupostos.
Integradors/es socials.
La contractació depèn de l'existència d'un PAC i d’un informe favorable per a la seva continuïtat.
Hi ha 25 INS contractats a 2006 amb el programa PALOE que acaba la seva vigència a 31 d'agost de
2011, per als quals encara no està assegurada la subvenció que aporten altres departaments. El
Departament informa que les gestions que estan fent són per aconseguir la subvenció per poder
inscriure'ls dins de l'altre programa vigent, el programa PROA, i així aconseguir readscriure’ls tots/es a 1
de setembre dins d’aquest programa.
Cal comentar que si un centre no vol tenir INS no els arribarà tampoc el pressupost per a la seva
contractació. No es canvien persones per diners!
Horari d'estiu i formació per al personal laboral als centres
Ateses les diverses interpretacions que fan als centres públics de l’horari d’estiu del personal laboral que
fa atenció a alumnat, proposem al Departament que es reculli a les instruccions de funcionament que el
personal laboral dedicarà el mes de juliol a formació i tot i que no sabem com ho escriurà el Departament
és segur que ho vol fer constar a les instruccions, ara bé, pel que a la finalització de l’ activitat del
personal laboral als centres, que reivindiquem que estigui lligada a la finalització de l’activitat lectiva, és
una demanda que encara no hem aconseguit, però que continuarem reivindicant.
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