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Resum de la CIVE abril 2010 
 

 
Continuen els disbarats, la prepotència i la ignorància de Funció 
Pública, també en matèria de personal laboral. 
 
 Concurs restringit de places a funcionaritzar d’educadors/es socials. 

 
El personal laboral temporal d’aquesta categoria, que un cop aprovades les taules 
retributives tant per Justícia, com per Acció Social i Governació, haurien d’haver estat 
nomenats interins de funcionaris/es, han seguit estant contractats com a laborals per 
diferents motius: deixadesa, abaratiment de les retribucions, pretensió de blindar les 
places per a funcionaris/es, etc.  
 
Malgrat el compromís dels responsables de Funció Pública, ja fa un mes, d’estudiar el 
cas concret en que es troba aquest col·lectiu, aquesta ha “passat olímpicament” i, a 
l’empara de l’article del Conveni que reserva per a laborals fixos a funcionaritzar, una 
part d’aquestes places per a poder exercir el seu minvat dret que tenen de mobilitat, 
pretén que totes les places, absolutament totes, hagin de ser ofertades a laborals (no 
només el nombre que els pertoca). 

 
Això vol dir que: 
 
a) El personal temporal que ocupa aquestes places es veurà obligat a passar dos cops 

pel “canguelo” d’un canvi de destinació (primer el de laborals i després el de 
funcionaris). 

 
b) Els personal educador funcionaritzat li quedarà per moure’s, el que no vulguin els 

laborals (i no totes les places que, a hores d’ara, haurien d’estar ocupades per 
interins funcionaris/es). 
 

c) S’interpreta el Conveni segons la pressió que fa un Departament concret, ja que, 
com ens tenen acostumats darrerament, els responsables de personal laboral de 
Funció Pública no tenen ni criteri ni coneixements per gestionar un Conveni. Ja fa 
massa temps que, tiren mà de “prendre nota”, consultar advocats, sentències 
d’Estrasburg (només els falta el dret canònic), ja que en matèria de legislació laboral 
“ni flowers”. 

 
Aquesta mateixa incompetència en el nostre lloc de treball seria objecte d’expedient. 
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 Cotitzacions a la Seguretat Social: en reducció de jornada per cura d’un menor, ha 

de ser el 100% els dos primers anys.  
 

Original i tard, com sempre, Funció Pública diu que pren nota, per recordar-ho als 
Departaments. 

 
 
 Borses de treball departamentals. 

 
Tard també, Funció Pública es compromet a recollir dels diferents departaments, tota la 
informació possible sobre aquest tema i portar-la a la pròxima CIVE. 
 
La part social demana que aquells departaments que no tinguin negociat un acord de 
borsa específic o uns criteris de contractació, i no estiguin en procés de negociació, 
entreguin als seus comitès el llistat de borsa general. 
 
 

 Encàrrecs en funcions de superior categoria. 
 

I seguim amb la descurança del compliment del que ja fa anys que està signat i acordat 
en CIVE: La part social demana els acords departamentals sobre aquest tema i que 
Funció Pública encara no els ha aportat.  

 
 
 


