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CIVE 28.09.2017 

 
PAGAMENT DELS INTERESSOS PROCESSALS PAGA EXTRA 2012 DERIVATS DE 
LA DEMANDA INTERPOSADA 
 
Els sindicats sol·licitem que s’efectuï el pagament dels interessos processals de la paga 
extra 2012. L’Administració respon que el personal que hagi fet la reclamació se’ls farà el 
pagament a través del DAI, (Dietes, Assistències i Indemnitzacions)  
 
 
PERMIS PER RAÓ DE MATRIMONI 
 
Els sindicats exposem una problemàtica dels treballadors/res fixos-discontinus amb 
denegacions per gaudir del permís de matrimoni. CCOO exposem que si el permís es 
sol·licita durant el període contractual ha de donar dret de gaudir-lo els dies que el/la 
treballador/a ho demana.  
S’ACORDA que, amb caràcter general, totes les situacions que es generin dins del 
període contractual donaran dret al permís corresponent. 
 
 
HORES EXTRAORDINÀRIES 
 
CCOO exposem que les hores extradinàries que es realitzin, s’han de pagar (tal com diu 
el VIè conveni) o compensar previ acord entre el/la treballador/a i el departament.  El que 
no pot passar és que un/a treballador/a rebi un escrit on se’l comunica el dia que 
compensarà les hores extres. Això s’ha donat al personal AOF, que ha realitzat hores 
extres durant la campanya d’estiu. L’Administració diu que només s’han denegat dies 
concrets per compensar les hores extres durant els períodes que hi havia un comunicat 
de risc. L’Administració deriva el tema al comitè intercentres del departament d’Interior.  
 
 
PERSONAL AMB DIFICULTATS D’INTEGRACIÓ LABORAL PER RAÓ DE LA SEVA 
CAPACITAT INTEL·LECTUAL 
 
L’Administració ens informa que està previst que surti la convocatòria de 24 places del 
personal DIL a finals del mes d’octubre. 
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