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CIVE 27 DE MARÇ DE 2014 
 
 
 
 
Polivalència de superior categoria. 
 
L’Administració proposa la polivalència d’una plaça del Complex Educatiu de 
Tarragona. CCOO manifestem que no hem signat aquest acord atès que en 
aquest supòsit no es tenen garanties que la resta de personal hagi tingut els 
mateixos drets, i perquè creiem que l’Acord no respecta el Conveni. 
 
 
7dies de vacances independents 
 
CCOO demanem el posicionament de la CIVE sobre l’exclusió del personal 
laboral de l’aplicació del nou decret de Jornada i Horaris (en procés 
d’elaboració), en relació amb la utilització de 7 dels dies de vacances de 
manera individual. 
 
CCOO exposem que en el cas de personal laboral que realitza horari de 
funcionari, no hauria d’haver cap diferència. En el cas del treballadors 
subjectes a còmput anual, proposem que és en la negociació anual del 
calendari on s’ha d’acordar la distribució de l’horari, dels dies de treball i les 
vacances. 
 
L’Administració respon que respecte els treballadors que tinguin horari de 
funcionari demana ajornar la resposta a la propera CIVE i respecte a la resta 
de treballadors laborals diu que ja hi ha actes de la CIVE que recullen quina 
és la seva posició. 
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Programa de Rendiment Professional  (PRP) de presons. 
 
CCOO sol·licitem que el personal laboral de presons pugui cobrar el PRP 
com el personal funcionari de presons. L’Administració respon que la 
negociadora de conveni es tanca el 31 de març encara que excepcionalment 
s’ha obert en altres moments. 
 
CCOO opinem que el personal laboral de presons ha de tenir els mateixos 
drets que els funcionaris i que estem segurs que es trobarà la formula que 
garanteixi aquest cobrament. 
 
 
Indefinits no fixos de plantilla. 
 
En el torn obert es pregunta quin tractament tindran las places dels indefinits 
no fixos en els propers concursos de trasllats. L’Administració respon que si 
es tracta de places a funcionaritzar, aquestes no sortirien en els concursos 
de trasllats de funcionaris, ja que estan en la RLLT de laborals, encara que 
posteriorment podrien sortir a nou accés quan s’aixequi la prohibició de 
convocatòria de places. 
 
 
Concursos de trasllats 
 
L’Administració és conscient que s’haurien de fer però que són els 
departaments els competents i els qui han de prendre la decisió.  
 
CCOO exposem que és un dret que s’hauria de possibilitar, sense que això 
vagi en detriment del personal interí, i que caldria que a cada departament 
s’iniciés una negociació amb el Comitè Intercentres amb l’objectiu de definir 
el moment i els paràmetres que pugin garantir el dret a la mobilitat dels 
indefinits i el lloc de treball dels interins. 
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