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PERSONAL LABORAL. CIVE 16/12/2021 
 
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. - RATIFICACIÓ DELS TEMARIS APROVATS ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
DRETS SOCIALS I EL SEU COMITÈ INTERCENTRES 
 

• C2 Tècnic/a centres disminuïts psíquics 
• D1 Auxiliar de geriatria 
• D2 Cambrer/a netejador/a 

 
 
2. ART.54.2 SOBRE LA JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA (PREMIS) 
 
CCOO creiem que cal fer una nova interpretació de l’avançament de la jubilació ordinaria, 
llei de la Seguretat Social ha canviat. Funció Pública no creu que sigui qüestió 
d’interpretació sino de negociació. I ho remet a quan es reuneixi la Comissió Negociadora 
del VIIè Conveni per tal d’adaptar aquest punt a la llei actual. 
 
 
3.- ARTICLE 43.4 SOBRE HORES EXTRES: el Departament d’Interior, i la seva 
aplicació de les hores extres al personal de les campanyes d’extinció d’incendis. 
 
S’estan compensant o pagant segons el tipus de contracte. Però als/a les treballadors/es 
molts cops se’ls comunica si es compensen o abonen després de realitzades aquestes 
hores. Es demana que abans de fer les hores extres es comuniqui si aquestes seran 
abonades o bé compensades, recordant que les hores extres són voluntàries. I que el 
Departament d’Interior introduexi els criteris de les hores extres en els calendaris dels 
treballadors i treballadores d’aquests col.lectius. CCOO us recordem que la compensació 
ha ser de “mutu acord” 
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