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REUNIÓ DE LA CIVE DEL 24.04.2014 
 
CCOO demanem la resposta compromesa a la petició de la anterior CIVE referent a la 
possibilitat del gaudiment, pel personal laboral, dels 7 dies de vacances de forma 
individualitzada. L’Administració respon que, encara que tot el personal laboral està exclòs de 
l’aplicació del Decret de jornada i horaris, està d’acord que aquesta mesura sigui d’aplicació al 
personal que té horari de funcionari. No així a qui te jornada en còmput anual. 
 
La part social proposa l’aplicació a tot el personal laboral d’aquesta i de la resta de les 
modificacions del decret de jornada i horaris. CCOO fem especial incidència en la injustícia que 
suposaria excloure el personal laboral, pel fet de ser-ho, de la flexibilitat horària per motius de 
conciliació de vida laboral i familiar, per fill menors de 12 anys i familiars amb dependència, o 
de les 25 hores recuperables, encara que, en determinats llocs de treball, igual que passa amb 
els funcionaris, pugui ser complicada la seva aplicació. Per a CCOO aquesta petició no significa 
la renuncia a cap dels drets recollits amb el conveni actual, i que està en suspens per la 
normativa vigent. 
 
L’Administració respon que el Decret de jornada i horaris, regula tres qüestions distintes: 
jornada, permisos i vacances, que tenen tractament diferent al Conveni. Així, en aplicació de 
l’últim paràgraf de l’article 47, totes les modificacions en l’apartat de permisos, són d’aplicació 
a TOT el personal laboral. En aplicació de l’article 45.6.1, del Conveni, les modificacions de 
jornada i horari del Decret serien d’aplicació, només, al personal laboral amb horari de 
funcionari i pel que fa referència a les vacances, preval la regulació del Conveni, i dels acords 
de la CIVE. 
 
CCOO demanem que les modificacions del Decret aprovades fa uns dies, siguin d’aplicació a 
tot els treballadors, sempre que això no impedeixi la prestació del servei. En tot cas CCOO 
insistim que el fet de discriminar pel tipus de relació laboral no respecta el dret a la igualtat de 
drets. 
 
En l’apartat de precs i preguntes CCOO denunciem que un Departament està denegant les 
sol·licituds de permisos per assumptes personals als treballadors temporals amb contractes 
inferiors a tres mesos, cosa que entenem és discriminatòria, especialment quan hi ha una 
equivalència dels dies en hores.  L’ Administració respon que comparteix l’opinió de CCOO. 
 
CCOO demanem que es doni solució als col·lectius exclosos de les borses de treball del 
Departament de Justícia. L’Administració respon que aquest és un tema que cal parlar amb el 
Departament. 
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