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REUNIÓ CIVE 25.04.2013 
 
Petició sindical per demanar explicacions de places  ofertades a ATRI que no compleixen el que 
preveu el conveni. 
 
L’Administració diu que actuen amb total transparència en totes les ofertes de ATRI. A la mesa sectorial de 
personal d’administració i tècnic ja va sortir una proposta per crear un grup de treball par parlar d’aquest 
tema. Aquest grup de treball es reunirà properament. Insistim que el Conveni deixa molt clar que s’han de 
pactar amb els Comitès els criteris de selecció i c ontractació , en totes aquelles categories que no 
estiguin incloses en les borses de treball dels serveis finalistes. 
 
 
 
Es sol·licita la possibilitat de gaudir 2 dels dies  de les vacances anuals separats del període de 
vacances. 
Com el període de vacances del personal laboral és de 22 dies laborables, i es poden separar les vacances 
per setmanes segons el VIè Conveni, la part sindical proposa poder gaudir aquest dos dies que podien 
quedar després de fer 4 setmanes de vacances de manera separada en qualsevol altre moment. 
 
L’Administració respon que estaria d’acord si es garanteix que es mantindran els mateixos dies i hores de 
treball efectiu que estiguin establerts al calendari individual de cada treballador. Per aquest motiu 
proposaran un redactat d’acord.  
 
 
 
Torn de precs i preguntes: 
 
CCOO posem a sobre de la taula la necessitat de tenir en compte, com a primer requisit, la proximitat al 
domicili, encara que siguin d’un altre departament, en els supòsits de trasllats de lloc de treball per 
tancament del centre, com els dels llocs de guaites que amortitza el Departament d’Interior.   
 
CCOO exposem totes les gestions que com a sindicat hem fet per intentar que el personal de la Generalitat 
acollit al Conveni Únic, i que arribarà als 61 anys abans de l’1 de gener del 2019, pogués acollir-se a la 
jubilació parcial amb les condicions anteriors a les actuals. Lamentem les indecisions de la Generalitat que 
sembla que han frustrat aquesta possibilitat i plantegem la necessitat d’unir esforços per recòrrer 
conjuntament. Proposem que la Generalitat es comprometi a posar els seus serveis jurídics a treballar 
conjuntament amb els de la part social. L’Administració respon afirmativament a la proposta del treball 
conjunt. 
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