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DARRERA HORA: 
Instrucció 1/2011 de Funció Pública 

 

 
La Instrucció 1/2011 de Funció Pública impossibilita el correcte 
funcionament dels serveis públics essencials i atenta greument 
contra l’atenció directa als col·lectius més desfavorits 
 
Davant l’Acord de Govern que prohibeix substituir les vacants definitives, i la 
Instrucció de Funció Pública que fins i tot prohibeix tot tipus de substitució, i pel 
que fa a personal laboral, CCOO us informem que un Acord de Govern o Instrucció 
NO pot incomplir un Conveni: 
 
 El Conveni obliga a la substitució de les IT (art.26.5) en els llocs declarats 

com a essencials en cas de vaga. 
 
 En cas que rebeu una ordre (que sempre ha de ser per escrit) de: 

 
a) Fer funcions d’una altra categoria (inferior o superior): 

Només podrà ser si el Departament té un Acord de criteris amb el Comitè 
Intercentres/Territorial i la persona designada serà la que pertoca segons 
l’ordre del llistat de voluntaris/es. 

 
b) Canviar de centre de treball per anar a “apagar focs” a un altre”: 

Regeix l’art. 15 de mobilitat funcional, i és preceptiu un informe del Comitè 
d’Empresa. 
 
Si, a més, comporta modificació horària, cal negociació prèvia, mínima de 
15 dies amb el Comitè d’Empresa territorial. 

 
c) Fer hores extres: regeix l’article 43, que les regula. 

Han d’estar ordenades (per garantir-ne el cobrament o compensació) per 
escrit. L’obligació és pagar-les. Només es compensarà (per 1’5 o 1’75) en cas 
de mutu acord. 
 

.../... 
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.../... 
 
Les hores extres nocturnes estan prohibides, amb excepcions molt 
delimitades en el Conveni. 

 
d) Hi ha permisos d’obligada concessió: mort, malaltia, matrimoni, 

naixement... 
 
Pel que fa als Assumptes Propis, els poden denegar, però hauran hagut de 
concedir la totalitat de les hores abans del 15 de gener del 2012, hi hagi o no 
substitucions. 

 
 
• Seguim exigint a aquest Govern, com sempre hem fet, un especial tractament 

pel que fa a contractació i cobertura de la plantilla, i reconsideri, a la llum de 
la gravetat de situacions que esdevenen a molts centres de treball, 
l’excepcionar d’aquestes mesures restrictives, a més col·lectius que no 
només els comandaments i càrrecs de confiança. Com a mínim, col·lectius i 
serveis que cal garantir al 100% en cas de vaga, per ser una miqueta 
coherents. 

 
O és que hem d’esperar que siguin els assessors i comandaments els que 
atenguin directament la ciutadania o dutxin un avi, atenguin a menors en risc, a 
persones disminuïdes, o amb mesures penals, per exemple?  
 
Poseu-vos en contacte amb els delegats i les delegades de CCOO o mitjançant 
l’adreça gene@ccoo.cat 
 

− tant en cas de qualsevol d’aquests incompliments de drets contemplats en 
el Conveni, 

 
− com de sobrecàrrega de treball (els nostres delegats i delegades de 

Prevenció ho estudiaran), 
 

− com de contractació d’empreses o personal extern per ocupar llocs de 
categories que porta a terme personal propi per si és susceptible de 
constituir un possible delicte de cessió il·legal de treballadors. 

 
 
Us seguirem informant de més accions a emprendre. 

 


