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CIVE 28 DE NOVEMBRE DE 2013 
 
A petició sindical es demana un estudi de la categoria de Monitor de Formació Ocupacional  de la 
especialitat d’esports. 
 
Es proposa fer una valoració sobre quina categoria seria la correcta. Es demana que la resposta de 
l’Administració al respecte no trigui més de tres mesos. L’Administració respon que les úniques places que 
figuren amb aquesta nomenclatura hi son al Departament de Justícia i que, per tant, s’hauria de parlar amb 
aquest departament per estudiar el tema. 
 
CCOO exposem que si és un tema exclusiu del Departament de Justícia caldrà negociar i valorar amb 
aquest Departament i el seu Comitè Intercentres. 
 
La CIVE delega en el Departament de Justícia i en el seu Comitè Intercentres l’àmbit d’estudi d’aquesta 
qüestió. 
  
La part social demanem informació sobre l’aplicació de l’article 49.1.4, sobre l’excedència voluntària 
amb reserva de lloc de treball. 
 
La disposició transitòria sisena de la Llei 5/2012, preveu la possibilitat d’una excedència voluntària, d’un 
mínim 1 any i màxim 3 anys, amb dret a reserva del lloc de treball i al còmput del temps a efectes de 
triennis. Aquesta norma, amb un període de vigència de tres anys, va entrar en vigor el 21 de març de 2012. 
 
La pregunta que es fa a la CIVE és sobre si el final del període (21/03/2015) implica el final d’aquest tipus 
d’excedències o  el final de la possibilitat de demanar-les. L’Administració informa que és el final per 
demanar-les i que, per tant, qualsevol treballadora/or podrà demanar-la fins aquesta data.  
  
Proposta d ‘acord sobre l’aplicació de l’article 23.4 en relació amb la mobilitat del personal de la 
categoria professional de netejador/a del Departament d’Ensenyament. 
 
Es ratifica per la CIVE l’Acord d’aquest col·lectiu, signat per tots el sindicats amb els respectius 
departaments. 
  
CCOO exposem si és possible el retorn de la paga extra del personal laboral d’una manera general. 
 
L’Administració encara no pot respondre aquesta qüestió però ho consultarà per donar resposta. 
 
A petició de la part social sol·licitem informació sobre els moviments del col·lectiu de professors de religió i 
quins Acords els son d’aplicació. També demanem informació de com queda el permís de lactància si la 
parella no treballa atès que existeix una sentencia que diu que aquest permís és d’aplicació encara que la 
parella no treballi. Finalment, es demana a l’Administració que es passin les plantilles a cada departament 
l’últim trimestre de l’any. L’Administració respon que donarà resposta a la pròxima reunió de tot el proposat. 
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