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PERSONAL LABORAL 
RESUM DE LA REUNIÓ DE LA CIVE DEL 27.06.2013  

 

Petició d’informació per part de CCOO sobre l’estatutarització del personal sanitari 
de centres penitenciaris.  

L’Administració informa que en l’Acord de Govern del  26 de juny de 2012, queda suspesa 
 la integració d’aquest personal fins el 31 de desembre de 2013, amb la qual cosa encara 
està vigent la pròrroga i queda suspès sense res més a dir. 

La part social no està d’acord amb la informació facilitada per l’Administració i exposa que 
no tenen un tarannà negociador amb aquest tema ja que sempre diuen que estan d’acord 
amb la integració però  mai  posen  data de negociació. CCOO exigim la celebració d’una 
reunió per posar data a aquesta estatutarització. 

 

Informació sobre el personal afectat per externalit zacions i privatitzacions  

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya (CTTI) és una empresa pública que gestiona l’explotació dels serveis i dels 
sistemes de telecomunicacions i informàtics que siguin necessaris per al funcionament de 
la Generalitat, entre d’altres funcions. 

El CTTI va treure a concurs els serveis informàtics que presten diverses empreses 
privades a l’ICS i a la resta de la Generalitat. I la guanyadora d’aquest concurs ha estat 
una UTE (Unió Temporal d’Empreses) que assumirà gradualment el servei durant l’any 
2014.   

Aquesta UTE assumirà, igualment, serveis que presten en aquests moments personal de 
la Generalitat.  

Els sindicats protestem en contra de les privatitzacions de serveis, exigint el compliment 
del Conveni i l’Estatut dels Treballadors. L’Administració es limita a llegir el Conveni on 
s’expressa que el “treballador fix”  podrà optar per marxar amb una excedència, a la nova 
empresa o optar per continuar a la Generalitat, amb una “recol·locació”.   
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CCOO hem assenyalat que de la poca informació que s’aporta es desprèn que 
segurament pot haver molt més personal afectat. Hem demanat que algú (FP, en principi) 
ha de posar-se al front d’aquest procés, convocar a la part social, informar de l’afectació, 
iniciar un procés negociador que garanteixi els drets dels treballadors, etc.  

Hem de pensar que, per les característiques especifiques d’aquest col·lectiu no resultarà 
fàcil trobar una sortida satisfactòria per a tothom. 

L’Administració pren nota de la proposta i comunica que evidentment caldrà complir amb 
les previsions del Conveni. 

 

Successió de l’empresa Tabasa Infraestructures i Se rveis de Mobilitat, S.A. adscrit 
al Tunel de Bracons, que s’integrarà al Departament  de Territori i Sostenibilitat per 
successió d’empresa. 

S’informa de l’acord signat pels sindicats CCOO, CATAC i UGT respecte la integració del 
personal adscrit al Túnel de Bracons, pertanyent a l’empresa pública TABASA que 
s’integra com a personal de la Generalitat.  

 

Torn obert de paraules  

CCOO demanem explicacions sobre el cobrament de les retribucions que té dret a 
percebre el treballador quant està en situació d’Incapacitat Transitòria (baixa) a efectes de 
triennis, ja que sembla que el trienni que es pugui meritar durant aquest període no es 
cobra, encara que toqui percebre el 100% del salari.  

L’Administració respon que es cobren el 100% de les retribucions corresponents al salari 
del més anterior a la baixa. El trienni que es pugui generar en període de baixa es 
començarà a cobrar a partir del moment de l’alta. 
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