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CIVE del 27 de gener de 2011 
 

 
Resum de la reunió: 
 
• Tractament de les hores de Formació quan es fa virtual 
 

CCOO plantegem aquest tema per tal de reivindicar i deixar molt clar, que aquest tipus de 
formació ha de tenir el mateix tractament que la formació presencial, i no ha de servir per retallar 
el dret de les 40 hores de formació que reconeix el Conveni. Això significa que si es fa fora de 
l’horari laboral s’han de compensar tal i com es fa amb la formació presencial. 
 
Recordem que hi ha molts treballadors /es que no disposen d’ordinador al seu lloc de treball, o be 
que, pel tipus de feina i tasques que desenvolupen (serveis finalistes), no poden realitzar aquest 
tipus de formació ni en el seu lloc de treball ni durant la seva jornada laboral. És per això que 
CCOO volem el compromís de Funció Pública, que els departaments seran els que facilitaran els 
mitjans tècnics i els espais adequats per poder realitzar aquest tipus de formació en els centres 
de treball. 
 
L’Administració reconeix les 40 hores de formació, està d’acord en el tema de la compensació 
horària, i considera que són els departaments els que han de facilitar els espais i els mitjans. 
 
S’acorda que aquest tipus de formació ha de tenir el mateix tractament que la presencial i que els 
departaments facilitaran tant els mitjans com els espais. 

 
• Reingrés de Personal Laboral en excedència  
 

El Departament d’Interior vol saber si quan es demana un reingrés, ha de rescindir el contracte a 
l’interí/na que estigui ocupant una vacant, que tingui menys serveis prestat a la Generalitat només 
com a laboral, en la categoria de qui demana d’ingrés. 
 
CCOO proposem que es comptin el serveis prestats tant com interí laboral com funcionari, ja 
que una mateixa categoria pot ser de personal funcionari o laboral (per exemple educador social, 
tècnic administratiu, subaltern...), i un mateix interí pot haver estat cobrint durant un temps una 
plaça de laboral i també una de funcionari. També afegim que s’hauria de tenir en compte les 
categories similars. Tant Funció Pública com el Departament no tenen idea de com saber-ho, i els 
hi aclarim que les categories similars estan recollides i marcades en els Acords de Borsa de 
Treball. 

 
Funció Pública intenta acotar el lloc on s’han prestat els serveis, CCOO aclarim que l’art. 2 del 
Conveni deixa molt clar el personal de quins organismes estan acollits al VI Conveni, i que és a 
partir d’aquí que s’han de comptar els serveis prestats a l’Administració. 
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• Aplicació de l’Acord de Govern d’1 de juny de 2010 i pròrroga de pressupostos 
 

Acollint-se a l’Acord de Govern, els departaments no estan cobrint les substitucions, permisos... 
dels col·lectius que atenen al públic, CCOO insistim que l’Acord només parla de “baixa definitiva 
de la plantilla (excedències, jubilacions definitives...), i deixa molt clar també que es poden 
excepcionar mes col·lectius si el departament afectat te l’informe favorable dels departaments 
d’Economia i Governació. 

 
CCOO exigim el compliment del Conveni respecte a les jubilacions parcials i a la jubilació 
especial als 64 anys. El Departament de Salut ha denegat una jubilació parcial acollint-se al 
Decret Llei de mesures i contenció de la despesa. Insistim que en cap Acord es parla de prohibir 
les jubilacions parcials, el Decret parla de no cobrir cap vacant, les jubilacions parcials no son 
vacants, i per tant no generen despeses, com tampoc les generen les jubilacions especials que el 
departament d’Ensenyament està denegant sistemàticament, i aquestes dues modalitats de 
jubilacions consten al Conveni i s’han d’aplicar. CCOO insta a la Funció Pública a que faci 
complir les seves pròpies instruccions sobre l’Acord d’1 de juny, on deixava clar que les 
jubilacions parcials es podien continuar aplicant. Deixem molt clar que si no es soluciona 
aquest tema interposarem un Conflicte Col·lectiu. 
 
Funció Pública es compromet a convocar una CIVE extraordinària per tractar el aquest tema.  

 
• Excepcionalitat en la selecció de personal dels grups D i E per concurs de mèrits 
 

CCOO proposem que excepcionalitat es refereixi o s’apliqui a aquelles places que no han sortit a 
oferta pública des de fa molt temps (determinar l’any). 
 
Funció Pública no esta disposada a acceptar-ho, ja que considera que no seria obert, transparent 
ni clar. 
 
CCOO proposem que es podrien acordar uns criteris per aplicar-ho, ja que tant l’EBEP com el 
Conveni no tanquen aquesta possibilitat, però Funció Pública es manté en que no estan disposats 
a utilitzar-ho. 
 
CCOO insistim en que la Generalitat té un deure per incompliment sistemàtic de Conveni ja que 
cada any haurien d’haver tret a concurs totes les places. 
 
Funció Pública es manté inamovible, i insisteix en que no te intenció d’aplicar-ho. 

 
• Circular sobre Permisos i la seva aplicació al Departament de Salut 
 

CCOO demanem que es modifiqui la circular que l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
del Departament de ha fet referent a la petició de permisos..., ja que era una autèntica aberració. 
El Departament es compromet a parlar amb l’ICAM per solucionar el problema. 
 

• Trams Docents de l’INEFC 
 

CCOO demanen que s’obri la Comissió Negociadora per tal de poder entrar el tema dels trams 
docents del professorat de l’INEFC. També exigim que aquesta vegada el nou Departament ho 
faci correctament i presenti els informes d’Economia i Funció Pública. 


