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PERSONAL LABORAL 
REUNIÓ DE LA CIVE DE 28.02.2013  

 
 
En relació amb el complement de lloc de treball no percebut per dos treballadors traspassats pel tancament 
de les Residències de Temps Lliure, CCOO manifestem que el personal traslladat d’un lloc de treball a un 
altre, encara que sigui de diferent departament, ha de percebre els complements de centre del nou lloc de 
treball des del moment de la ubicació del personal al nou c entre de treball , no des que oficialment 
pertanyi al departament de destinació.  
 
Això esta actualment passant al departament de Justícia amb alguns llocs de personal laboral que venien 
traslladats del Departament de Empresa i Ocupació. Els representants del departament de Justícia 
comuniquen el desconeixement d’aquest afer i CCOO expliquem les gestions que hem fet respecte a aquest 
tema. Funció Pública respon que no hi ha problema i que aquest treballadors han de cobrar els 
complements des del primer dia de la ubicació del personal. 
  
CCOO manifestem la nostra oposició a la suspensió de l’article 46 del VIè Conveni de Personal Laboral que  
estableix: “Si per necessitats del servei cal que un treballador/a gaudeixi de les vacances fora del període 
habitual, la durada d’aquestes se incrementarà a 40 dies naturals...”. L’Administració respon que el RD Ley 
20/2012 estableix el tope de 22 dies laborables de vacances i que això deixa sense efectes l’art. 46 
esmentat. 
 
CCOO preguntem si és d’aplicació al personal laboral l’art. 48.a de l’EBEP sobre el permís per mort, 
accident o malaltia greu d’un familiar (familiars de 1r grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils a la 
mateixa localitat i 5 dies hàbils a diferent localitat i familiars de 2n grau, 2 i 4 dies hàbils respectivament). 
L’Administració respon que també és d’aplicació al personal laboral . 
 
 
 
CCOO comuniquem a l’Administració que hem registrat el Conveni actualment vigent a la Direcció Provincial 
de l’INSS. Les modificacions legals introduïdes en el tema de les jubilacions parcials contemplen la 
possibilitat d’aplicar les condicions anteriors a la reforma a aquells/es treballadors/es que tinguessin 
reconegut en el seu Conveni (anterior a agost de 2011) aquest dret. Per aquest motiu el Decret 1716/2012 
va preveure el registre a l’INSS d’aquests Convenis durant els tres primers mesos de 2013. 
 
CCOO preguntem què vol dir que les vacances estiguin sotmeses a respectar els cicles de treball (art. 46 
VIè Conveni) i l’Administració respon que estudiarà el tema i donarà una resposta a la propera reunió. 
 
En relació amb les llicències per assumptes propis sense cap retribució, CCOO preguntem si cal un mínim 
per sol·licitar-la. L’Administració respon que no. 
 
 


