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PERSONAL LABORAL. CIVE 20/12/2017 
 

 
 

ASPECTES RELATIUS ALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ I 
CONSOLIDACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL. 
 
El 29 de març de 2017,  a la MGN de les Administracions Públiques es va 
signar un acord per a la millora de l’ocupació pública que possibilita 
incrementar la taxa general de reposició. 
 
Posteriorment, el 16 de juny de 2017 a la MGN de l’empleat públic de 
l’Administració de la Generalitat es va acordar el següent: 

 Disposar d’una taxa addicional per l’estabilització de l’ocupació temporal 

(aquestes places han de ser aprovades en un termini de 3 anys). 

 Efectuar els processos de consolidació de llocs de treball que compleixin 

els requisits de la disposició transitòria quarta de l’EBEP (DOGC núm. 

7477, del 19/10/2017). 

 

 

Per donar compliment a aquest acords la CIVE proposa a la comissió 

negociadora l’adopció de l’acord següent: 

 

1. Les convocatòries d’accés corresponents als processos de consolidació i 

estabilització es podran efectuar sense necessitat de concurs de canvi de 

destinació previ de les places corresponents. En aquest cas, les persones 

seleccionades ocuparan les places amb caràcter provisional  i estaran 

obligades a participar en el concurs de canvi de destinació que s’haurà de 

dur a terme després de resolt el corresponent procés selectiu. 
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2. En la fase de concurs d’aquestes convocatòries es valorarà exclusivament 

l’experiència professional i el grau de similitud entre el contingut tècnic 

dels llocs ocupats anteriorment per les persones candidates i els de llocs 

de treball ofertats.  

CCOO vam deixar clar que la modificació de l’article del conveni sobre el 
canvi de destinació  que s’acordi a la comissió negociadora haurà de deixar 
clar que s’aplicarà únicament per aquesta oferta i que es manté el contingut 
de l’article per tal que no es vegi minvat cap dret del personal laboral fix 
(especialment els de trasllat i promoció).  
 
L’administració ens informa que el número de places per l’estabilització i 
consolidació de l’ocupació temporal per a personal laboral de la Generalitat 
seran 926 places i que encara tenen pendent la distribució als diferents 
departaments. 
 
 
 
CRITERIS HOMOGENIS I COMPATIBLES AMB LA LPD REFERENT A LA 
JUSTIFICACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL QUE DONEN DRET AL 
COBRAMENT DEL 100% DE LES RETRIBUCIONS  
 
Es manifesta que hi ha treballadors/es que han tingut problemes per justificar 
una incapacitat temporal dels casos que donen dret al cobrament del 100 % 
de retribucions.  
 
L’Administració diu que per poder cobrar el 100% de les retribucions per IT 
han de comprovar que s’està dins dels supòsits que recull el decret i que en 
cap cas l’àrea de RRHH es quedarà còpia del informe que es presenti per  
justificar-ho, ni tampoc quedarà constància de cap dada mèdica.  
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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