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PETICIONS I RECORDATORI
•

EL PERSONAL INTERÍ TÉ DRET A CONSOLIDAR GRAU

•

CONVOCATÒRIA A LA DIPUTACIÓ
DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I NENES
DILLUNS 26 DE NOVEMBRE - CAN SERRA - 10:00 hores

•

CCOO PRESENTEM AL·LEGACIONS AL NOU REGLAMENT
(REGLAMENT DE LES RELACIONS ELECTRÒNIQUES EN EL MARC DELS
PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS EN L’ÀMBIT DE RH DE LA DIPUTACIÓ)

EL PERSONAL INTERÍ TÉ DRET A CONSOLIDAR GRAU
El personal interí té dret a consolidar grau: això es desprèn de la sentència del
Tribunal Suprem (07.11.2018) la qual resolt que no es pot denegar la
consolidació del grau personal només per la naturalesa temporal de la relació
laboral que vincula a l’interí amb l’Administració.
Davant d’aquesta nova circumstància, CCOO a la Diputació hem enviat escrit
a la DSRH per registre demanant que s’estudiï la incidència d’aquesta
sentència en l’àmbit de la Diputació de Barcelona. Entenem que hi
ha treballadors i treballadores d’aquesta Corporació que es veuen directament
afectats per aquesta resolució. Us anirem informant.
RECORDES?
poden coexistir:

Existeixen dues vies de consolidació de grau que a més

1. Per ocupació de lloc
Consolidació per ocupació d’un o més llocs de treball del nivell
corresponent o superior durant dos anys continuats o tres amb
interrupció.
NOTA: Aquesta és la via de consolidació que parla la sentència del TS.
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2. Per carrera administrativa
Sistema de carrera professional que possibiliti la progressió de
nivell sense canvi de lloc de treball.
NOTA: En aquest moment, lamentablement encara no existeix cap
carrera vigent a la Diputació. L’acord de personal interí (signat per a
CCOO al 2016) deixa clar que qualsevol carrera que s’implanti a la
Diputació haurà de ser d’aplicació també al personal interí.
Ara i amb aquesta sentència, entenem que fins i tot la progressió per
grau ja no seria un “escull” tal com ens havien reiterat anteriorment.

(Cliqueu aquí per veure escrit enviat a la Diputació)

CONVOCATÒRIA A LA DIPUTACIÓ
•

DILLUNS 26 DE NOVEMBRE

•

CAN SERRA

•

10.00 hores

Es convoca a tot el personal de la corporació a un acte emmarcat dins del DIA
INTERNACIONAL DE LA NO VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I NENES.
A més de llegir diferents manifestos es donarà lectura dels noms de totes les
víctimes assassinades en els darrers 12 mesos. L’acte acabarà amb un minut
de silenci.
Animem a tot el personal que no pugui anar a Can Serra que aturi la seva
activitat a les 10 del matí i es concentri davant els seus centres de treball.

CCOO PRESENTEM AL·LEGACIONS AL NOU REGLAMENT
Tal com ja us vam informar, fa unes setmanes, s’ha aprovat en fase inicial el
Reglament de les relacions electròniques en el marc dels procediments
administratius en l’àmbit de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.
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Un reglament que una vegada sigui d’aplicació afectarà de manera directa a tot
el personal que treballa a la Diputació de Barcelona.
En el següent enllaç podeu trobar un resum respecte a la preocupació que ens
desperta l’actual redactat (Cliqueu per veure comunicat)
En qualsevol cas i dins del termini legal, CCOO diba hem elevat
AL·LEGACIONS al president de la Diputació de Barcelona (amb copia a la
resta de grups polítics) per a que introdueixin modificacions que entenem
imprescindibles.

(Cliqueu aquí per veure escrit).

Horari d’atenció CCOO DIBA:
CARRER MALLORCA, 244, 2on 3a
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8:30 A 16:30 (FORA D’AQUEST HORARI AMB
CITA PRÈVIA)

Contacta'ns per telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat

