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CIVE de l’1 de juliol de 2010 
 

 
Resum d’alguns del temes tractats. 
 
 Borsa de Treball i criteris adoptats pels departaments  

 
Funció Pública ens dona la relació de departaments especificant quins son els que tenen borsa 
de treball i/o uns criteris de contractació pactat amb el comitè intercentres, així com quins 
departaments tenen categories de serveis finalistes i la relació de les mateixes. 
 
Veient que encara queden departaments que no tenen cap acord de criteris de contractació i/o 
borsa de treball, es demana a Funció Pública que exigeixi a aquells departaments que no tenen 
res, la obligació de complir el Conveni, i arribar a un acord amb el comitè intercentres, doncs el 
que està passant és que hi ha comitès que presenten als seus departaments una proposta 
d’acord, i aquests o be allarguen el tema o no seuen a negociar. 
 
Insistim en que també s’ha de pactar amb el comitè quines son les categories de serveis 
finalistes, i tot i que Funció Pública diu que son aquelles que atenen a l’usuari, CCOO recordem 
que l’acord de la Comissió Negociadora diu que son aquelles que requereixen una substitució àgil 
i immediata. 

 
 Mobilitat funcional: encàrrecs en funcions i criteris adoptats pels departaments 

 
Funció Pública ens dona la relació de departaments especificant quins tenen un acord d’encàrrec 
de superior categoria signat amb el comitè intercentres, i el nombre d’encàrrecs. És important 
ressaltar que, tot i que tant sols dos departaments tenen signat un acord amb el comitè, menys un 
parell, la resta tots tenen encàrrecs en funcions. Això significa que la immensa majoria 
d’encàrrecs s’estan donant a dit, i no tot el personal fix, te les mateixes oportunitats per accedir-hi.  
 
Exigim que no es facin encàrrecs en funcions allà on no hi hagin uns criteris acordats i pactats, i 
CCOO insistim en que si no estan pactats i es fan, a l’hora de fer els canvis de destinació hi 
hauran greuges comparatius, docs molts treballadors/es fixos no tindran puntuació per a la 
promoció en un canvi de destinació, el que significa que és cada departament qui decideix a qui 
vol promocionar. 
 
Funció Pública, per tal de no assumir les seves responsabilitats i obligar als departaments, ens 
demana uns criteris generals per poder passar als departaments. 
 
CCOO diem que el Conveni estableix molt clarament el procés, i que establir els criteris és el mes 
fàcil, ja que tant sols amb els serveis prestats seria suficient, el que passa es que cap 
departament vol perdre la possibilitat de donar-los a dit. 
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Molts departaments que, sense un acord tenen uns quants encàrrecs vigents, s’excusen dient 
que ja els han anat comunicant al comitè. Els hi recordem que no s’ha de comunicar o informar al 
comitè, el que s’ha de fer és pactar ja uns criteris tal i com diu el Conveni. 

 
Es demana, per enèsima vegada a Funció Pública, que exigeixi als departaments el compliment 
del Conveni, i pactin els criteris d’encàrrec amb els comitès. 

  
 Compactació de la lactància per a treballadores amb jornada de còmput anual 

 
Demanem igualar el període de lactància compactada per qui fa una jornada diària de 7 hores i 
30 minuts i qui fa un altra superior. Funció Pública proposa crear un grup de treball per trobar una 
proposta vàlida per a tots els departaments. Tothom estem d’acord. 

  
 Polivalències i titulació 

 
Insistim en que per fer una polivalència no cal titulació si es tracta de personal fix, està dins de la 
mateixa àrea, i és a al grup immediatament superior.  
 
Funció Pública, per no dir clarament que tenim raó, dona unes quantes voltes, es remet a un 
acord pactat que diu exactament el que hem exposat, i per fi s’acorda que no cal titulació.  

 
 Acord entre el PTOP i el comitè intercentres d’adequació de les places d’especialistes 

d’oficis, grup C2 adscrites al Centre de Control de Vic 
 

Funció Pública ens informa d’aquest acord on els especialistes d’oficis, grup C2 passarien a 
Operador de control, grup C1. 

 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ens informa que està preparant un procés 
d’oferta pública. 

 
 Canvis de lloc de treball per motius de salut al Departament d’Educació 

 
Ens informen de l’acord entre el Departament d’Educació i el comitè intercentres per poder dur a 
terme els canvis de lloc de treball de personal fix, per motius de salut laboral i d’acord amb 
l’informe del Servei de Prevenció, de les categories professionals de director/a de llar d’infants 
(grup A3) i educador/a de llar d’infants (grup B). Aquest acord recull que aquestes categories 
pugin passar a desenvolupar funcions de la categoria de tècnic/a en educació infantil (C1), encara 
que no disposin de la titulació que requereix aquesta categoria. 
 
CCOO estem totalment d’acord i remarquem que s’haurien de donar més sovint i de manera més 
àgil, els canvis per motius de salut laboral. 
 
Funció Pública vol, aclarir que accepten aquest canvi de forma excepcional i proposa crear un 
grup de treball per detectar problemàtiques i cercar solucions. 

 
 Aplicació del Decret Legislatiu 23/2010 de mesures... o “retallada salarial” 

 
Funció Pública confirma el que ja tots i totes sabem, que al personal laboral se li ha aplicat una 
retallada salarial del 5%. 

 
Els informem que interposarem un conflicte col·lectiu, i CCOO deixem molt clar que prendrem 
totes les mesures legals que corresponguin contra aquest robatori. 


