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Personal laboral grups D i E 
 

 
Com sempre, CCOO mitjançant la negociació sindical, estem treballant pels 
col·lectius més desfavorits sense oblidar a la resta de personal i les seves 
problemàtiques més especifiques. 
 
Per això us presentem la negociació que CCOO, ha iniciat a la CIVE (Comissió 
paritària per la Interpretació, Vigilància i l’Estudi del VI Conveni Únic del personal 
laboral de la Generalitat de Catalunya). 
 
L’article 22.4 del Conveni parla de l'excepcionalitat en la selecció de personal dels 
grups D i E per concurs de mèrits. 
 
A l’acta de la CIVE del dia 27 de gener del 2011 queda reflectida la nostra posició: 
 
• Excepcionalitat en la selecció de personal dels grups D i E per concurs de 

mèrits. 
 

CCOO proposem que la excepcionalitat és refereixi o s’apliqui a aquelles places 
que no han sortit a oferta pública des de fa molt temps. Funció Pública no està 
disposada a acceptar-ho, ja que considera que no seria obert, transparent ni clar. 
 
CCOO proposem que és podrien acordar uns criteris per aplicar-ho, ja que tant 
l’EBEP com el Conveni no tanquen aquesta possibilitat, però Funció Pública és 
manté en què no estan disposats a utilitzar-ho. 

 
CCOO insistim en què 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 és manté inamovible, i insisteix en què no té intenció d’aplicar-ho. 

 
CCOO treballem i apostem per la negociació, no ho oblidis, sempre treballem per 
millorar les teves condicions laborals. 

CCoommpprroommeessooss  aammbb  ttuu 


