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PERSONAL LABORAL. CIVE 29/07/2021 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió d’avui de la Comissió d’Interpretació, 
Vigilància i Estudi del VIè Conveni de Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
1.- APROVACIÓ TEMARIS 
 
En aquesta CIVE hem ratificat ja els temaris generals i específics (recordeu que la part Comuna ja 
estava aprovada i penjada en el Registre d’Acords de la CIVE) de les següents categories 
TRANSVERSALS: 

• Grup C1: Tècnic/a Especialista Imatge i So 
Tècnic/a especialista informàtic 

• Grup D1: Emmagatzemador/a 
• Grup E: Guarda 

 
 
2.- CONSOLIDACIÓ DE PLAÇA MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS DE LES CATEGORIES 
(GRUPS D i E) QUE NO REQUEREIXEN TITULACIÓ ESPECÍFICA NI CERTIFICACIÓ 
PROFESSIONAL.  
 
Com ja havíem reclamat CCOO reiteradament en diferents reunions de la CIVE ja fa temps, 
insistim en què el marc legal, el Conveni (art. 22), ho permet. No cal cap normativa superior. Però 
a més, aquesta vegada, davant l’anunci d’una possible Llei que ho contempli per a personal que 
porti 10 anys ininterromputs en plaça no convocada, seria injust i surrealista que personal laboral 
que es pot acollir JA a la possibilitat que contempla el Conveni, però no arriba als 10 anys, no se li 
permeti. Fins i tot hi ha places que ja han passat concurs de trasllats i, per tant, no es vulnerarien 
drets de ningú. 
 
Un petit canvi en l’actitud de Funció Pública... ja no és un NO, com fins ara. Accedeixen a estudiar 
la possibilitat ja que son categories molt concretes. Son coneixedors del context actual malgrat 
afirmen que només tenen informació mitjançant les notes de premsa que han sortit sobre el tema 
d’una futura de Llei. 
CCOO insistim que a aquest personal laboral concret no els fa falta cap canvi legislatiu. La norma 
ja ho contempla. Es comprometen a donar-nos resposta a la reunió de la CIVE de setembre. 
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