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PERSONAL LABORAL. CIVE 28.05.2015
 
 
 
Interpretació de l’art. 26 del VI Conveni: contractació temporal i publicitat a ATRI. 
 
Funció Pública (FP) aclareix que ATRI és el portal de l'empleat públic. Puntualitza que el 
Conveni s'ha de complir i afegeix que s'ha de tenir en compte la Llei de pressupostos, la 
qual assenyala la necessitat de cobrir les baixes “preferentment per personal fix” i les 
previsions de l'EBEP. Els sindicats manifestem l’obligació de respectar el Conveni i la 
poca confiança que ens inspira la selecció de personal per l’ATRI.  
  
 
Previsió de concursos de canvi de destinació. 
 
FP informa que està previst que facin un concurs de canvi de destinació els següents 
departaments: Benestar i Família, Cultura, Presidència, Economia. La part social 
demanem alguns aclariments i tornem a reclamar la negociació als Departaments i 
l'activació dels concursos de canvi de destinació. 
  
 
Interpretació de l’art. 23.4 del VI Conveni i petició d’informació sobre llocs de 
personal laboral (places a funcionaritzar o a extingir) amortitzats el darrer any sense 
haver tramitat un concurs de canvi de destinació restringit, talo i com preveu 
l’actual Conveni. 
 
Es demana que els diferents departaments informin del número de places amortitzades i 
per quins motius. FP informa que l'amortització de places s'ha fet segons la Llei de 
pressupostos i els acords de Govern sobre limitacions en els nomenaments i 
contractacions de personal temporal. Recorden que a 12 de maig de 2015 s'ha suprimit 
aquesta norma. 
 
CCOO plantegem que les previsions del Conveni no entren en contradicció amb els citats 
acords de Govern i la no aplicació del Conveni respon més a la negligència dels 
responsables dels departaments que a la impossibilitat d’aplicar, en aquest supòsits, el 
Conveni.  
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Petició d’aclariments sobre el càlcul del pagament de la part meritada de la paga 
extraordinària de l’any 2012. 
 
Ens han explicat el que ja sabíem en relació a la paga extra del 2012. CCOO hem 
manifestat que ens preocupa que el govern català hagi dit que passi el que passi no 
retornarà el 5% dels nostres salaris del 2012, ja confiscats, ni la paga del 2013 i 14. 
També hem preguntat que qui pagarà les despeses que suposa la nova aplicació 
informàtica que tornarà a calcular el retorn de la paga extra del 2012?  
  
 
Jubilació especial als 64 anys: requisit de ser jubilat parcial per poder acollir-se a la 
jubilació especial. 
 
L’Administració respon que és d’aplicació la Llei 27/2011, disposició addicional 12, que 
mantenia la jubilació especial als 64 anys, exclusivament per al personal que es trobi en 
situació de jubilació parcial. Aquesta modalitat de jubilació parcial, recollida al vigent 
Conveni finalitza, com sabeu, l’1 de gener de 2019. 
  
  
Torn obert de paraules 
  
CCOO exposem que al Departament d'Ensenyament existeix la categoria d'ajudant de 
cuina/netejadora (NAJ). La gent d'aquestes categories fan indistintament una o l'altre 
funció, encara que es dóna el cas que hi ha gent que sempre fa una determinada tasca 
per situacions organitzatives concretes.  
 
En el cas de baixa de la cuinera o cuiner es fa un encàrrec de funcions a una NAJ. 
Últimament quan es realitza un encàrrec de funcions de categoria superior es demana a la 
direcció del centre que se li faci a una persona fixa i en el cas que no pugui ser així 
l’encàrrec el realitza una treballadora temporal però no veu reconeguda econòmicament la 
tasca encomanada." 
 
CCOO exposem que encara que està acordat en una CIVE (28-04-2005) que els 
encàrrecs en funcions de categoria superior s’han de fer a personal amb contractes fix, 
considerem que no respon a les necessitats actuals. 
 
FP diu que ho considerarà encara que manté la posició que els encàrrecs de categories 
superiors han de ser oferts en exclusiva al personal fix, qüestió que ha estat discutida i 
argumentada per CCOO. 
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