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PERSONAL LABORAL. CIVE 25.05.2017 
 
SITUACIÓ PER DEPARTAMENTS DELS CONCURSOS DE MOBILITAT VOLUNTÀRIA I DE NOU ACCÉS 
Funció pública informa que ha demanat a tots els departaments que facin aquests concursos, màxim amb 
tota la previsió de processos selectius, on és requisit previ. Es compromet a donar informació a totes les 
CIVES on es farà, apart dels Comitès Intercentres corresponents, el seguiment. 
CCOO insistim que el Conveni també obliga a que surtin TOTES les places que es trobin en encàrrec en 
funcions. 
 
APLICACIÓ DEL Vlè CONVENI AL PERSONAL DEL DEPARTAMENT D’AFERS I RELACIONS 
INSTITUCIONALS I EXTERIORS 
És evident que els és d’aplicació encara que no tinguin representació sindical  actualment. Se’ls hi recorda 
des de la CIVE. 
 
VACANCES-PREMI PER SERVEIS PRESTATS, QUAN S’HA ESTAT DE BAIXA (IT) 
L’Administració respon que, al tenir caràcter de “vacances” els dies de premi afegits tampoc es perden si 
s’ha estat en situació d’IT. Queda pendent si els dies de premi es redueixen en proporció al temps meritat. 
Ens contestaran a la propera CIVE. 
 
CATEGORIES AMB O SENSE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
La qüestió és determinar quines categories tenen l’obligació de tenir aquest certificat, de cara als nous 
processos selectius. Funció Pública ha demanat al SOC qui és qui té competències, que faci una relació de 
les categories i certificat requerit. Encara no tenim resposta ja que cal una anàlisi, en concret, de les 
activitats que fa cada categoria per tal de valorar-ho. Quan es disposi d’aquesta informació ho tornarem a 
tractar a la CIVE. 
 
PROPER ACORD DE GOVERN SOBRE CRITERIS DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL 
L’Administració informa que se està elaborant un acord de Govern que modificaria els criteris de tramitació 
de les contractacions temporals de l’àmbit de l’Administració i el seu sector públic, en diferents sentits: 

 Desapareix el llistat general de llocs o categories essencials. Cada Departament acreditarà 
l’essencialitat i la urgència i no caldrà l’autorització prèvia de Funció Pública. El control es farà a 
posteriori per part de Intervenció. 

 Volen limitar la mobilitat dels treballadors temporals (cessar i optar per un altre contracte), posant un 
temps mínim. La part social els recordem que la majoria de Borses departamentals contemplen la 
possibilitat de renúncia per optar a una contractació millor (més temps, més jornada...) i que això 
s’ha de respectar. 

 Es publicaran les ofertes a la pagina web de la Generalitat a més de l’ATRI. 

CCOO recordem que, tal i com diu el Conveni, en les categories finalistes cal anar a Borsa de treball, i en la 
resta, igualment cal uns criteris pactats amb els representants dels treballadors/es. 
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