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PERSONAL LABORAL 
CIVE 31.05.13 

 
Us resumim, tot seguit els principals temes tractats a la darrera reunió de la CIVE. 
 
Interpretació de l’article 47 c) permís per malalti a greu o hospitalització, a petició de CCOO  
 
CCOO plantegem que les hospitalitzacions tinguin el mateix tractament, a efectes dels permisos 
per familiars de primer grau, que les malalties greus. Comentem que en nombroses 
Administracions Públiques ja fan aquesta equiparació. Igualment considerem que, amb l’estat 
actual de la sanitat, no hospitalitzen a ningú si no té una malaltia greu. 
 
Aquesta interpretació simplificaria l’aplicació, ja que no sempre, quan hi ha una hospitalització, es 
pot aconseguir alguna cosa més que la constància de què el pacient ha estat ingressat. 
 
Argumentem que a l’ET ja no es fa una diferenciació entre permís per malaltia greu i 
hospitalització, i que l’esperit de l’EBEP, on no consta el permís per hospitalització, és entendre 
que quan hi ha malaltia greu, sempre hi ha la hospitalització. 
 
Funció Publica manté el que diu la llei de conciliació, i no està disposada a modificar la llei, 
argumenta, entre d’altres coses, que la CIVE és per fer interpretació del Conveni. 
 
 
Guardes de reserva del Departament d’Agricultura...  
 
CCOO demanem informació sobre la funcionarització dels guardes de reserva del departament 
d’Agricultura, que està aturada des de fa molt de temps. La resposta de l’Administració és que la 
funcionarització d’aquest col·lectiu es podrà fer, tal i com preveu l’EBEP, en el procés de promoció 
interna del cos d’Agents Rurals que es durà a terme després del concurs de canvi de destinació 
dels agents rurals, i que donat que son places a funcionaritzar, es plantejarà i portarà a la Mesa 
Sectorial del mes de juny. 
 
En el torn de precs i preguntes CCOO preguntem sobre el procés d’Estatutarització del personal 
sanitari dels centres penitenciaris, que es va aturar després de sortir el llistat definitiu. 
L’Administració es compromet a donar resposta en la pròxima reunió de CIVE. 
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