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PERSONAL LABORAL 
CIVE EXTRAORDINÀRIA 18.05.2021 

 
GUAITES PENDENTS DE RECOL·LOCAR 
 
La situació d’aquestes 15 persones fixes discontínues, lluny de ser resolta, com ja vam 
reclamar CCOO en el torn obert de la CIVE de 19 març (CCOO INFORMA 35/21) no ha 
fet més que empitjorar. Només, segons afirma l’Administració, hi ha 3 places per oferir-los, 
sense haver de desplaçar personal interí. La resta volen acomiadar-los amb la 
indemnització corresponent!!! 
 
Seria la primera vegada, i un perillós precedent, que a la Generalitat, s’incompleixi el 
previst en el Conveni, de manteniment de relació laboral per al personal fix. Però, per altra 
banda, i sent conscient que, en aquest sentit, el personal fix pot desplaçar persones 
interines, que ningú esperi que CCOO beneïm l’acomiadament de personal temporal. 
Fins ara, tot el personal fix que ha volgut, s’ha quedat a la Generalitat, i d’altres 
Departaments, fins i tot han tingut la voluntat d’oferir llocs a personal temporal també, en 
l’interès de reforçar els serveis públics que es presten. 
 
La proposta de CCOO és que les 12 persones fixes discontinues (encara que ho siguin 
durant 3 mesos l’any), juntament amb la seva plaça, reforcin qualsevol altre servei, en 
categories del grup E (ajudants d’oficis, porter, peó...), sense desplaçar ningú. O és que 
no fa falta reforçar diversos serveis de la Generalitat, en qualsevol departament ??? 
Funció Pública s’ha compromès a donar alguna resposta urgentment.      
 
 
PRP PERSONAL PENITENCIARI LABORAL 

 
CCOO hem demanat reunió extraordinària URGENT de la Comissió Negociadora del 
Conveni, per tal de poder incloure el pagament del PRP, aprovat entre el Departament de 
Justícia i el Comitè Intercentres, com cada any. Sembla mentida que, sabent que això 
passa cada any, havent-se aprovat dilluns pel Personal Funcionari, ni s’hagués 
contemplat el tràmit pel personal laboral, per part de ningú, per poder tenir-ho en 
nòmina de maig. Anem tard, i per deixadesa. 
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