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1. Adscripció Provisional 
 

L’actual Conveni no regula els mecanismes que permetrien el trasllat interdepartamental. Ara 
un afegit a l’article 15 el regularà. Es requerirà l’autorització del departament d’origen i la 
voluntarietat del treballador. 
 
L’adscripció serà provisional, i la plaça sortirà en el primer concurs de canvi de destinació que 
es convoqui, estant obligat el treballador/a a presentar-se. 
 
CCOO hem volgut que quedés recollit que durant el període d’adscripció provisional, al 
treballador/a se li mantingués la reserva del lloc d’origen si el té de forma definitiva. 
 
L’Administració ho ha acceptat. 

 
 
2. Acord entre el Comitè Intercentres i el departament d’Interior, per a la creació i inclusió 

en el Conveni de la categoria laboral C1 Operador/a de gestió del trànsit 
 

L’Administració presenta aquest acord perquè sigui ratificat per la Negociadora. 
 
CCOO demanem posposar la aprovació d’aquest acord del Comitè i obrir un període de 
reflexió, pels següents motius: 

 
− No veiem prou argumentada la necessitat de crear aquesta nova categoria, ja que 

laboralitzar places de funcionari no és la solució als problemes que està generant el 
Govern. 

 
− Estem a favor que es mantinguin les places de funcionari, no que s’amortitzin i es 

substitueixin per places de laborals, per tal de garantir el Servei Públic en els moments 
actuals.  

 
Tampoc entenem perquè es proposa crear noves categories, quan la Reforma Laboral obliga a 
suprimir-les 
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3. Baixa per Incapacitat Temporal (IT) 
 

CCOO avancem que no acceptem, com ja havíem anunciat en la primera reunió, 
modificar el Conveni, així com que impugnarem la Llei d’Acompanyament dels 
Pressupostos, si s’aprova en el seu actual redactat. 
 
Segons aquesta Llei, el personal laboral deixarà de cobrar el 100% del salari durant el 
període de baixa, passant a cobrar segons el règim de la seguretat social. (Res el tres 
primers dies, el 60% dels dies 4 al 20, i el 75% del 21 en endavant)) 
 
La mateixa Llei elimina també el complement que rep el personal funcionari, però afegeix que 
durant els tres primers mesos de baixa, se’ls complementarà fins arribar al 100%.  
 
CCOO manifestem que no podem permetre que els laborals tinguin menys drets que el 
personal funcionari i denunciem la mala fe del Govern discriminant al personal laboral. 
Per aquest motiu CCOO estem disposats a trobar una solució que permeti pagar el 100 
% del salari durant els tres primers mesos de les baixes, mentre la Llei impedeixi aplicar 
l’actual Conveni.  
 
CCOO volem denunciar que aquesta Llei nega la possibilitat de negociació, ja que 
impedeix arribar a un acord que superi els tres primers mesos.  
 
CCOO volem denunciar també que es castigui al personal amb malalties greus que 
requereixen recuperacions llargues. 
 
 CCOO no podem permetre’ns ser tant inconscients i insensibles com aquest Govern “noCiU”, 
que menysprea i maltracta al seu personal, i farem el possible per que el personal laboral 
cobri, almenys, el mateix que el personal funcionari.  
Donat que encara tenim temps, demanen ajornar la decisió per tal de aportar matisacions al 
redactat que ha presentat l’Administració. 
 
Ens emplacem per tractar-ho a la propera reunió de la Negociadora. 

 
 
4. Reducció Salarial del 3%: 
 

CCOO preguntem a l’administració com pensa aplicar la retallada salarial del personal laboral. 
 
L’Administració diu que no ho sap i fa referència al que diu la Llei de Mesures: 
“Si a 1 maig no s’ha arribat a un acord de distribució, aquesta reducció s’aplicarà a les 
retribucions de juny i desembre”. 
 
CCOO hem dit que no entraríem a negociar com s’aplica la reducció salarial que ells han 
aprovat ja. 
 
CCOO anunciem que denunciarem l’Acord de Govern del dimarts passat sobre la reducció del 
3% del salari, i demanem tenir accés al seu contingut concret. 


