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PERSONAL LABORAL. CIVE 25.09.2013 
 
 
 
CCOO demanem a l’ordre del dia la interpretació de l’article 26.10 del VIè Conveni Únic de 
Personal Laboral, la demanda consisteix en saber si existeix l’obligació de l’actualització de les 
borses de treball anualment i també si el VIè Conveni permet, davant la inexistència de candidats, 
fer les contractacions d’altres maneres que no sigui la borsa o la negociació de criteris amb el 
Comitè. 
 
L’Administració respon que no és d’obligació l’actualització de les borses anualment perquè el VIè 
Conveni es pot interpretar com optatiu a no ser que hi hagi acords de borses pactades amb els 
Departaments que així ho contemplin. 
 
La part social, contràriament, sostenim que sí s’ha de renovar anualment, encara que es pot 
pactar que la renovació tingui una altre periodicitat. 
 
CCOO insistim que hi ha un incompliment dels acords de borses de treball que estan signats  amb 
els Departaments i demanem explicacions de quins criteris de selecció s’han de complir amb els 
casos de places que surten a ATRI de categories que estan esgotades a les borses. 
 
L’Administració respon que en aquests casos s’han de complir el criteris de borsa o, si s’escau, 
criteris pactats amb els Comitès Intercentres de cada Departament  . 
 
CCOO plantejem si el que preveu l’article 8.5 i 8.6 del Decret 56/2012 sobre jornada i horaris de 
treball de personal funcionari, (flexibilitat horària per començar la jornada amb fills menors de 12 
anys), és de aplicació únicament al personal laboral que efectuï el mateix horari que el personal 
funcionari. L’Administració respon que sí. 
 
CCOO manifestem que encara que podem acceptar que hi hagi determinats llocs de treball als 
quals no es possible aplicar aquesta flexibilitat en l’horari de començament de la jornada laboral, 
no acceptarem que es pugui denegar pel fet de no tenir el mateix horari d’un funcionari. 
L’Administració manifesta la possibilitat que en la negociació dels calendaris es puguin acordar els 
àmbits d’aplicació. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


