DESEMBRE DE 2005
PERSONAL LABORAL
INFORMACIÓ DE LA DARRERA REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES
A la darrera reunió el Departament d’Educació ens va informar sobre tot un seguit de
temes que afecten diversos col·lectius del personal laboral.
PROGRAMA CASES D’OFICIS. Calendari i contractació d’alumnes en pràctiques.
Els/les professionals que imparteixen aquests programes tenen una contractació de
durada anual, no per curs escolar, i l’Administració ha determinat que seran hàbils per a
aquests treballadors els dies que van del 2 al 5 de gener per tal de garantir que els
contractes de formació dels alumnes es puguin signar dins del termini legalment establert.
Respecte al període de gaudi de vacances, Administració i part social no compartim
criteris ja que des del Departament es fa una interpretació que considerem restrictiva del
que diu el VI conveni col·lectiu del personal laboral.
ROBA DE TREBALL A LES LLARS D’INFANTS
Per a aquest any 2005, l’augment d’aquest concepte és d’un 3’6%, equivalent a l’IPC de
Catalunya, per tant s’han de percebre 139’19 euros.
MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ
A la darrera reunió se’ns confirma el canvi de data de publicació de les oposicions per al
personal laboral. S’endarreriran, per qüestions administratives fins a PRINCIPIS D’ANY
és a dir, que es publicaran al web del Departament a partir de la primera setmana de
gener, període de vacances per als centres educatius, però hàbil a efectes laborals!
CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS D’INTEGRACIÓ SOCIAL (TIS)
Tot i que és una categoria encara no aprovada per part del C I, Educació ha contractat un
total de 33 TIS. La titulació requerida per accedir a aquestes places és de Tècnic Superior
Integrador Social (grup C), la contractació és temporal i és personal adscrit als EAPs.
COMPLEMENT DE LES I ELS FISIOTERAPEUTES
I, una bona notícia! Les i els fisioterapeutes adscrits a Serveis Educatius cobren aquest
mes el complement corresponent amb efectes retroactius des de setembre si l’adscripció
ha estat d’aquest curs. Les companyes i els companys que ja itineraven han de cobrar el
complement d’itinerància des del gener fins al setembre.
D’aquest plantejament en queden exclosos els/les professionals dels centres El Palau i
L’Esperança que cobren el complement, ja que itineren sense canviar la seva adscripció.
TRIENNIS DEL PERSONAL INTERÍ
Més notícies de les que ens agrada comunicar! Ja està al dia el pagament dels triennis del
personal laboral que reuneix les condicions que determina la sentència.
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