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PERSONAL LABORAL. CIVE 25.02.2021
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió d’avui de la Comissió de Vigilància,
Interpretació i Estudi del VIè Conveni de personal laboral de la Generalitat.
Acord sobre el còmput, a efectes econòmics i d’antiguitat, dels serveis prestats en la
modalitat de treballs fixos i periòdics de caràcter discontinu: ACLARIMENT EN RELACIÓ
AMB QUE DURANT EL PERÍODE D’ACTIVITAT ES PERCEP EL TRIENNI COMPLET.
Tal i com totes les parts enteníem, s’ha aclarit per a que consti en acta, que el trienni s’ha de
pagar complert. A més, us recordem que CCOO ja vam expressar per a signar l’acord que, el
primer mes que s’estigués contractat, s’havia d’abonar el que correspongués dels triennis.
Problemàtica detectada en relació als temaris específics.
Ens trobem que, el que contempla el Conveni és que els temaris han de tenir relació amb la
categoria. Però hi ha categories que tenen diferents funcions segons l’especialitat (estigui aquesta
reconeguda en el Conveni o no), com Monitors/es de Formació Ocupacionals, Diplomatura
Infermeria, Operador/a de control... o fins i tot segons el departament. Això produeix greuges ja
que, unes categories es podrien trobar amb temes del tot relacionats amb el seu lloc de treball
actual i d’altres no.
CCOO estem d’acord amb la resta de part social, que cal solucionar aquesta inadequació i més i
tenint en compte que l’Acord que vam signar recollia que les proves PESCO, al ser un procés
especial, havien de tenir relació directa amb el LLOC de treball. Però no podem esperar a
modificar el Conveni (Negociadora del VIIè Conveni) per a resoldre-ho. Reiterem la nostra
preocupació, com ja vam dir en la darrera reunió, pel retard també pel que fa als temaris de les
categories transversals que depenen de la CIVE. Tot aquest retard és temps de menys que la
gent tindrà per a estudiar. La part comuna ja fa temps que es va acordar i volem saber per quan
podrem acordar la general i la específica d’aquestes categories.
L’Administració està d’acord en la urgència i proposa que aquestes especificitats (ja que creu que
no és un problema de totes les categories) es resolguin en el grup de treball de temaris. Ho
parlaran abans amb els departaments afectats.
A més, creiem que, precisament per ser PESCO, i no un procés ordinari com fins ara, encara que
el nombre de temes està ja marcat, aquests haurien de contemplar una menor densitat de matèria.
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