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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

CIVE extraordinària del 3 de febrer 
JUBILACIO PARCIAL 

 

 
Aquest tema ja es va iniciar a l’anterior CIVE arrel d’un escrit de petició de CCOO al 
que ara s’hi afegeix la petició de IAC, respecte l’article 54.3 del Conveni ja que hi ha 
diferents interpretacions errònies d’alguns departaments que, aprofitant les 
restriccions del Govern respecte no cobrir una vacant que es produeixi per extinció 
definitiva, havien denegat jubilacions parcials. 
 
La CIVE s’ha hagut de reunir per deixar clar que un contracte de relleu no és 
una vacant! Fins i tot s’ha hagut de recordar als departaments que existeix una 
instrucció de la mateixa Funció Pública que ja deixava clar que s’han de concedir. 
 
CCOO hem aprofitat també per plantejar que, fins que no es deroguin, s’han de 
seguir concedint les peticions de jubilació especial al 64 anys, ja que suposen també 
un substitut durant l’any que queda. Fins que la Llei no canviï, cal complir el Conveni, 
i per canviar el Conveni, cal convocar una Comissió Negociadora. 
 

EN CONTRA D’UN ACORD DE GOVERN QUE EMPITJORI L’ATENCIÓ 
DIRECTA  
 
CCOO hi estem en contra, tant pel que suposa de sobrecàrrega per a la resta de 
plantilla, de la qual no sobra ningú, com pel perjudici que produeix en els servei, 
als ciutadans i a col·lectius que requereixen una especial atenció.  
 
CCOO ja hem denunciat davant la Inspecció de Treball, una descobertura de 
servei produïda en un centre. 
 
Hem exigit, tant en reunió de CIVE, com en una reunió amb la nova Secretària 
d’Administració i Funció Pública que, com a mínim, les places de serveis 
finalistes i d’atenció directa estiguin excepcionades de l’Acord de Govern, per tal 
que, més enllà que cada Departament pugui defensar o argumentar col·lectius 
concrets, com a Govern es tinguin clares les prioritats pel que fa a col·lectius i 
serveis que cal garantir al 100%. 


