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Resum de la CIVE del 3 de desembre de 2009 
 

 
1. Petició del l’abonament dels triennis 
 

Finalment, Funció Pública ha recapacitat i els triennis s’abonaran d’ofici, tant el primer com els 
següents, i a tot el personal laboral, sigui quina sigui la seva vinculació (temporal, fix, etc.) 
 
Pot semblar estranya aquesta informació, sobretot quan a la majoria de Departaments ja es ve 
fent així. Però darrerament, algun Departament se li havia ocorregut la idea de tornar a la 
prehistòria (si, precisament en plena propaganda de la tecnificació i modernització de 
l’Administració) i Funció Pública va estar a punt de fer-li de claca, i pretendre que s’haguessin de 
sol·licitar per escrit. 
 
Agraïm doncs, que algú hagi posat seny. 

 
2. Caducitat targetes menjador 
 

Funció Pública ens informa que, ha estat adjudicat aquest servei, de manera repartida entre 
quatre empreses i que garantien tant la targeta com també la modalitat de tiquets en paper. 
 
En la majoria de Departaments, a més, això implica un canvi d’empresa, per tant, cal esgotar els 
saldos que encara ens quedin a les targetes, abans del 31 de gener del 2010. 
 
Els diners que no es gastin se’ls quedarà l’Administració. Malgrat l’objectiu és que això no passi, 
hem demanat saber les xifres finals i poder proposar a que es poden destinar aquests diners. 
L’Administració només s’ha compromès a donar la informació. 
 
La decisió de a qui se li lliuraran tiquets i no targeta, serà minoritària i el Departament concret 
haurà de motivar la seva petició. 
 
Es disposarà d’un telèfon per comunicar les infraccions i incompliments en que puguin incórrer els 
establiments, per exemple, quan es neguin a acceptar la targeta amb qualsevol excusa, etc.  

 
3. Informacions de properes Ofertes Públiques 
 

Un cop realitzats els canvis de destinació, es convocaran: 
 
Departament d’Interior:   14 places de Tècnic Especialista - Telecomunicacions C1 
Departament de Vicepresidència:  2 places de Tècnic Expert/a en polítiques migratòries A1 
     1 plaça de Periodista A1 

 


