EL PROPER DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE ES SIGNARÀ EL NOU
PACTE DE LA BORSA DE TREBALL
A la Mesa Sectorial del proper 22 de novembre es signarà el nou Pacte de la Borsa de Treball.
Fem un petit resum del nou Pacte.
Al personal no sanitari, la puntuació a la Borsa solament es tindrà en compte a partir de
contractes de més d’un mes. Els contractes inferiors a un mes no necessitaran regir-se per cap
ordre de puntuació. Per tant podran continuar contractant a dit com s’està fent ara i utilitzar els
contractes de mes a mes per colocar a qui vulguin sense cap mena de puntuació a la Borsa.
Al personal de l’àrea sanitària es tindrà en compte l’ordre de puntuació de la Borsa per a
contractes a partir de 3 mesos. Es podrà renovar per un altre contracte de 3 mesos de duració de
la mateixa categoria, especialitat i unitat productiva. Posteriorment si persisteix la necessitat, es
realitzarà un contracte de sis mesos a la persona de més puntuació a la Borsa. Per tant per
contractes fins a 3 mesos no serà necessari tenir cap puntuació a la Borsa.
Els serveis prestats que es tindran en compte serà d’un màxim de 7 anys a la categoria a la qual
s’opta. Això produirà un augment indirecte dels pes del qüestionari d’avaluació, ja que la majoria
del personal inscrit a la Borsa tindrà el 7 anys de serveis prestats.
La formació continuada es valorarà amb un màxim de 500 hores. Es considera com a formació
continuada el mestratges i postgraus propis.
La millor nota d’oposició obtinguda en els darrers 2 processos de selecció que hagi participat
l’aspirant a la mateixa categoria a la que s’opta, tindrà un pes d’un 15% al barem.
Els informes d’avaluació tindrà un pes d’un 15%.
Aquest serà el nou barem:
-

Serveis prestats:
7 anys com a màxim
Formació :
Nota d’oposició:
Avaluació:
Puntuació addicional, ACTIC, català

40%.
30%.
15%.
15%.
10%.

Aquest Pacte crea un perjudici molt important al personal que porta anys i no
ha pogut optar a consolidar plaça.
Com es es pot denunciar un Pacte i signar un altre que és pitjor?.
Com es pot signar un Pacte sense consultar prèviament al personal afectat?.

Que no juguin amb el nostre futur.
Ja n’hi ha prou !!

