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CIVE del 24 de febrer de 2011 
 

 
Resum de la reunió: 
 
• La Instrucció 1/2011 contradiu l’article 26 del Conveni referent a la Contractació 

Temporal 
 

Recordem a L’Administració que el Conveni deixa molt clar que “s’han de cobrir en la 
major brevetat possible les baixes per IT, en especials les dels llocs que es declarin com 
a essencials en cas de vaga”. 

 
CCOO insistim que la Llei, i així queda recollit al Conveni, obliga a que les places que es 
convoquen en una oferta d’ocupació pública han de ser les de serveis essencials. 
 
Amb les mesures que ha pres el Govern i que queden reflectides en la Instrucció, el que 
està demostrant és que les seves prioritats son substancialment diferents a les de la 
resta del mon, demostrant que els Serveis Públics son l’últim que els preocupa a 
l’oblidar-se conscientment dels ciutadans i ciutadanes, amb la decisió de no cobrir ni 
baixes ni vacants. La Política de Personal queda molt clara a la Instrucció. 
 
CCOO deixem molt clar que aquest Govern està demostrant amb aquesta Instrucció, 
una manca de respecte envers els treballadors i les treballadores, i que no pot 
obligar-los a fer més hores. El que és més vergonyós encara, és que amb la reducció 
d’empleats públics, està provocant de forma conscient i premeditada, el deteriorament 
dels Serveis Públics, demostrant d’aquesta manera l’escàs respecte que té per la 
ciutadania i les persones usuàries, i deixant entreveure la seva intenció de 
privatització. 

 
L’Administració assegura que hi ha departaments que ja han demanat excepcionar 
determinats col·lectius, i que hi hauran Acords de Govern que aniran excepcionant 
àmbits.  

 
CCOO insistim que la cobertura del 50% de vacants que marca la Instrucció és 
insuficient, i exigim que es cobreixin totes les baixes. 

 
Per aquest motiu, i tenint en compte que el proper dia 3 tenim una conciliació al 
Departament de Treball, anunciem que si aquest dia no s’aconsegueix un acord 
anirem a conflicte col·lectiu. 
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• Conducció dels camions llevaneus al Parc de Carreteres de Reus 
 

Informem a L’Administració que al Parc de Carreteres de Reus fa molts mesos que el 
nou cap del parc, va decidir que els caps de setmana, els camions llevaneus 
funcionessin amb un conductor i sense cap acompanyant amb tots els problemes i perills 
que això suposa, quan a la resta de parcs de carreteres funcionen sempre amb el 
conductor i l’acompanyant. 

 
CCOO argumentem perquè son necessaris els dos treballadors i exigim que és solucioni 
aquest problema, de manera que al parc de carreteres de Reus es compleixi el mateix 
que a la resta de parcs. 
 
L’Administració proposa que el comitè territorial de Tarragona negociï amb el 
Departament aquest problema per tal de solucionar-ho. 

 
CCOO insisteix que el Departament fa temps que coneix el problema però que, si 
realment ha parlat amb el cap del parc, aquest no ho ha solucionat. Si el Departament no 
soluciona el problema, un cop presentat a la CIVE, s’haurà de posar un conflicte 
col·lectiu. L’Administració es compromet a solucionar aquesta situació. 

  
• Publicació del FAS del Personal Laboral 
 

CCOO pregunta perquè no s’ha penjat a la Intranet la convocatòria del FAS del personal 
d’Administració i Tècnic (laboral i funcionari) corresponent a l’any 2010 i, sí que s’ha fet 
del personal funcionari docent. 

 
L’únic que sap dir L’Administració és que hauríem de preguntar al Departament 
d’Economia, però curiosament no hi havia cap representant d’aquest Departament per 
poder respondre. 
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