COMITÈ INTERCENTRES
15 JULIOL 2016

Programa d’escola inclusiva i d’atenció a la diversitat.
El Departament d’Ensenyament, comunica la pròrroga del programa pel curs
2016/2017, així com la pròrroga de les contractacions del personal laboral a

data 1 d’agost del 2016 i fins el 31 de juliol del 2017. Exposen que s'ha produït

una ampliació de la dotació econòmica per part del departament d’Economia i
que va arribar a l’acord de govern.

Hi hauran vuit moviments de personal laboral, rescindeixen el contracte en tres
casos. Les altres cinc persones continuen en altres centres de la mateixa
localitat i zones geogràfiques que tinguin disponibles a la borsa.

USTEC.STEs (IAC) ha tornat a manifestar el seu desacord en que aquest
personal sigui de programa , hem tornar a exigir que aquest, personal sigui

de plantilla, també hem denunciat el fet que hi ha hagut filtracions respecte a la
informació de la continuïtat del programa, abans de que el Departament ens ho

comuniqués formalment, i que el comitè intercentres, ha d’estar assabentat per
evitar aquests fets.

Borsa de treball del personal d’administració i serveis i professionals
d’atenció educativa i de suport a la docència:

El Departament comunica les mobilitats funcionals i els canvis de centre del

personal temporal,del proper curs 16/17, l'administració a contactat directament
amb les persones afectades.

USTEC.STEs (IAC) ha demanat que al personal laboral afectat, per els canvis,

tinguin una oferta de feina, en les zones geogràfiques demanades per els i
les treballadores.

Borsa de treball: El Departament ha baremat a tots els participants de la borsa,

els serveis prestats fins el 30 de juny del 2016. I els participants que estaven al

BLOC 3 i que enguany han prestat serveis, han passat al BLOC 1 amb la
numeració que els correspon.

USTEC·STEs (IAC) va tornar a denunciar la poca transparència que te la borsa

del personal laboral per la gent que esta apuntada. La gent ha de saber si el
numero que te al davant esta en actiu o no. I que s'hauria de revisar les causes
de suspensió en la borsa.

La resposta de l'administració va ser, que estan treballant amb els serveis

informàtics, per tal de que es pugui veure les persones que estan treballant o
que han estat nomenades.
BON ESTIU 2016!!
Cordialment
Personal Laboral USTEC.STEs. (IAC)

