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RESUM DE LA REUNIÓ DE LA CIVE DEL 
31.01.2014 

 
 
 
Perllongament del període de gaudiment del permís per assumptes personals de 
l’any 2013 

Es ratifica la decisió de perllongar el període d’assumptes personals de l’any 2013 fins el 
30 d’abril de 2014, idèntic a la aplicació de personal funcionari. 

En quant a la compensació d’un dia festiu per a l’any 2014 (l’1 de novembre de 2014 és 
dissabte) , l’Administració diu que no és d’aplicació al personal de jornada anualitzada, o 
als qui treballin en diumenges i festius, com contempla la Instrucció 4/2013 de Funció 
Pública. 

 

 
Possibilitat de fer extensius els processos de promoció interna previstos al Projecte 
de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, per als cossos 
generals i específics, també als treballadors del sector públic (a petició de CCOO) 
CCOO exposem  la possibilitat de fer extensius al personal laboral els processos de 
promoció interna previstos al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per l’any 2014. 

L’Administració diu que són processos diferents i que ja que els funcionaris amb aquest 
procés s’asseguren que surtin el 100% de les places; en el cas de personal laboral el 
propi conveni garanteix això pel que respecta als concursos de canvis de destinació. Res 
impedeix que això es faci ja que no comporta convocatòria d’oferta pública. 

CCOO  proposem que sigui mitjançant negociació de cadascun dels departaments amb 
els Comitès Intercentres o s’acordi la conveniència de posar en marxa aquests processos, 
sempre que es pugui garantir, com a mínim, el manteniment dels llocs de treball. 
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Sobre si resulta d’aplicació al personal laboral la Instrucció 3/2013, de 30 de 
desembre, per la qual s’aprova el procediment de deducció proporcional de 
retribucions per incompliment de la jornada sense justificació (a petició de CCOO) 
CCOO preguntem si és d’aplicació al personal laboral la instrucció 3/2013 del 30 de 
desembre del 2013, per la qual s’aprova el procediment  de deducció proporcional de 
retribucions per incompliment de la jornada sense justificació. L’Administració respon 
que sí. CCOO critiquem que l’aplicació o no de determinada instrucció al personal laboral 
és una decisió unilateral de l’empresa, com hem pogut comprovar avui amb l’aplicació 
d’aquesta instrucció i la negativa a aplicar la 4/2013 amb referència al dia 1 de novembre  
del 2014, que cau en dissabte, i que significa un dia més d’assumptes personals per al 
personal funcionari. 

 
Sobre si són d’aplicació al personal laboral temporal les llicències recollides a 
l’article 48 del VIè Conveni Únic i, en el seu cas, si la seva concessió comporta 
algun tipus de reserva de lloc de treball (a petició de CCOO) 
L’Administració respon que les llicències recollides a l’art. 48 del VIè Conveni Únic sí son 
d’aplicació al personal laboral temporal perquè així està recollit a un acta de la CIVE de 
l’any 2000. 

En el cas de la llicencia de l’article 48.1 referent a estudis sobre matèries directament  
relacionades amb el lloc de treball, l’Administració no vol pronunciar-se avui i ho deixa per 
donar resposta més endavant. 

 

CCOO proposem la creació d’un grup de treball per tractar els contractes indefinits 
no fixes de plantilla. 
L’Administració respon que es pot crear un grup de treball format per la administració i la 
part social per trobar una solució al problema sempre que no sigui al marge d’una oferta 
pública d’ocupació. Però si la part social va per la línea d’un procés de regularització 
d’aquest personal sense oferta pública, l’Administració no està d’acord i no caldrà formar 
cap grup de treball. 

Queda pendent la decisió definitiva sobre aquesta proposta. 
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