GENER DE 2006
PERSONAL LABORAL
CONVOCATÒRIA PER PROVEIR 165 PLACES DE PERSONAL LABORAL
Finalment s’ha publicat el concurs d’accés de les places de personal laboral fix! Són 165 en
total tal com us havíem anunciant. Al nostre web trobareu les bases de la convocatòria.

PLA DE FORMACIÓ 2006 DEL DEPARTAMENT PER AL PERSONAL
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I PER AL PERSONAL LABORAL
El Departament d’ Educació ha elaborat una oferta formativa per donar compliment als
acords sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General
de Negociació de l’ Administració de la Generalitat de Catalunya i el VI Conveni col·lectiu
del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008, que defineix la
formació com un dret inalienable de les empleades i els empleats públics.
El període d’inscripció finalitza el 31 de gener.
Les sol·licituds s’han de gestionar a través del cap de servei o bé de la direcció del centre.
Us recordem que el crèdit horari per a formació, dins l’horari laboral, és de fins a 40 hores
anuals, que l’oferta d’aquest any permet de sol·licitar més de 3 activitats formatives i des
del Servei de Formació es podrà assignar fins a un màxim de 40 hores per persona, i que
el personal amb contracte temporal també té dret a formació .

PREMIS DEL VI CONVENI DEL PERSONAL LABORAL I PER AL
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Segons l’article 54.9 del VI Conveni del personal laboral i el III Acord general sobre
condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació
d l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008 es posa en marxa
un sistema de premis vinculat als anys de serveis prestats a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya que consistirà en el gaudiment de dies addicionals de vacances
d’acord amb el quadre següent:
Entre 15 i 19 anys un dia laboral addicional anual.
Entre 20 i 24 anys dos dies laborals addicionals anuals.
Entre 25 i 29 anys tres dies laborals addicionals anuals.
Entre 30 i 34 anys quatre dies laborals addicionals anuals.
35 o més anys de servei cinc dies laborals addicionals anuals.
Més informació a www.sindicat.net “personal laboral”.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al 93 302 76 06.
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