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CIVE del 16 de desembre de 2010
Resum d’alguns del temes tractats.


Borsa de Treball i Encàrrec Categoria Superior
Tal i com es va quedar a la reunió de la CIVE de juliol, Funció Pública ens dona
la relació actualitzada de departaments especificant quins son els que tenen
Borsa de Treball i/o uns criteris de contractació pactats amb el comitè
intercentres, així com quins departaments tenen categories de serveis finalistes i
la relació de les mateixes.
CCOO vol saber què passarà amb les Borses de Treball que existeixen
actualment davant la remodelació departamental que hi haurà, i que s’haurà de
tractar aquest tema a la CIVE.



Complement de Productivitat
CCOO vol saber com s’aplicarà aquest complement, ja que tot el personal laboral
ha de tenir garantit com a mínim el 50%, tal com diu clarament el VI Conveni, i
això inclou tant el personal fix, com el temporal. Funció Pública diu que ja sap
que tot el personal laboral, incloent-hi el temporal, tenen dret, però que no sap si,
aquests últims, ho cobraran aquest any o el pròxim, per problemes econòmics,
canvi governamental..., i afegeix que segons l’Acord de Govern tant sols ho
cobraran aquells laborals que hagin estat contractats com a mínim un total de 3
mesos.
CCOO insisteix que la sentència del Tribunal Suprem deixa molt clar que s’ha de
pagar a tothom, i això inclou a totes aquelles persones que han treballat menys
de 3 mesos, les que tenen més de 2 dies sense justificar, les que han estat
contractades a partir de les subvencions europees... Funció Pública es manté en
que reconeix el dret, però dubta que els contractats a través de les subvencions
europees, tinguin dret a cobrar aquest complement ja que no aporten res a la
massa salarial, i insisteix en que no hi ha diners.
.../...
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.../...
CCOO recorda que tot el personal contractat per Obres i Servei estan acollits al
VI Conveni, això significa que tenen els mateixos drets que la resta del personal,
el que compta és la relació laboral per gaudir del dret. Funció Pública continua
encallada en el tema de l’Acord del Govern i els 3 mesos i sense voler aclarir
com s’ha aplicat aquest complement.
CCOO diu que si aquest complement ja està repartit (les nòmines ja estan
tancades), l’única cosa que cal es dir com s’ha fet. Funció Pública ja no sap que
respondre, i comenta que preguntem a cada Departament com ho han fet. CCOO
insisteix en que Funció Pública no tant sols hauria de tenir-ho, si no poder
explicar-ho, i esperem que tots els Departaments ho hagin aplicat a tothom per
un igual. Funció Pública no en té ni idea i comenta que pot ser hi ha diferències, i
afegeix que tots els Comitès tindran el llistat de productivitat.


Afectació d’Acords de Govern sobre contractació de personal temporal
d’acord amb les Borses de Treball
Davant els dubtes sobre l’afectació dels acords de Govern d’1 i 8 de juny sobre el
funcionament de les borses, CCOO volem que se’ns confirmi que les borses de
treball funcionaran d’acord el previst al Conveni i als pactes departamentals.
Funció Pública “no sap, no contesta”. Tant en aquest tema com en l’anterior
sobre la productivitat, en el que només volíem saber com s’havia fet el que ja
s’ha fet, ens acusa d’ocultar informació al plantejar el tema a la CIVE.



Reducció del 5% a la paga extraordinària de desembre
Funció Pública diu que la paga extraordinària de desembre serà en funció del
salari actual. Es planteja el dubte si el pagament s’ha de fer proporcional al salari
(de gener a juny sense descompte), però Funció Pública no precisa més.



Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
S’aproven els temaris del PTOP.
Funció Pública informa de l’oferta pública parcial de 4 places de personal laboral
fix del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
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