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RESUM de la CIVE núm. 68 – maig 2012- 
 

 
 Petició de CCOO, sobre la compensació d’hores de formació dirigida, d’assistència obligatòria 

fora de l’horari de treball 
 

CCOO plantegem que la compensació horària de la formació dirigida i d’assistència obligatòria, que es 
realitza fora de les hores de treball, es faci seguint l’art. 43 del VI Conveni i es considerin com a hores 
extres, que ho són. 
 
L’Administració planteja que es compensi el temps que s’inverteix en la formació, això significa hora x 
hora. 
 
CCOO considerem que, donat que el treballador/a està obligat/a a fer la formació, i que aquesta 
s’imparteix en un horari diferent al seu, considerem que són hores extres i s’han de compensar com a 
tal. 
 
L’Administració proposa ajornar el tema a la propera CIVE per tal de poder-ho valorar. 

 
 Petició de CCOO, sobre el permís de deures inexcusables de caràcter personal en el supòsit de 

citacions judicials 
 

Es reconeix com a deure inexcusable quan cal acudir a una citació judicial de manera obligatòria encara 
que no tingui relació amb el lloc de treball. 

 
 Privacitat en els motius d’hospitalització 
 

La CIVE es reafirma en la privacitat dels motius d’hospitalització. 
 
 Compactació durant el primer any de reducció de jornada per cura d’un fill/a. 
 

La CIVE recorda que l’aplicació dels permisos al personal laboral es fa en els mateixos termes que al 
personal funcionari, tal i com preveu el VI Conveni. Això significa que el personal laboral pot compactar 
la reducció la jornada per cura de fill/a durant el primer any. 

 
 Adscripcions provisionals. 
 

L’Administració recorda que, segons l’acord sobre el nou paràgraf incorporat a l’art. 15.1 del VI Conveni, 
es poden fer adscripcions provisionals al personal fix. 

 
 Informació per part de l’Administració sobre la recol·locació del personal de les Residències de 

Temps Lliure. 
 

L’Administració informa que, de les 113 persones afectades, encara falta recol·locar-ne 34: 25 de Les i 9 
de Llançà. 


