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A causa de l' Acta d'Infracció emesa per la Inspecció de' trtball, s'han pres les mesures de reorganitzaci6 dé la
contractació eventual i laboral que a continuació es detallen:

a) Totes les substitucions, excedencies, amb reserva de )]oc, cobertura autoritzada de perlodes vacacionals,
alliberaments sindicals, penn i50S rcgJamentaris que siga necessarj cobrir, etc. és a dir, tata absencia de
ptrsoncs amb dret legal a reserva de Iloc de treball, la classificació de les qual!i !iiga "funci~!!arial", es
cobriran amb uomenament de personal funcionari inter{, Esta situació funcionaria] figurar~ en la base de
dades com "funcionaris interins de situació",El nomenament tindra la duració de l'absencia de la funcionaria
o funcionan titular dellloc de treball.

Coro Vostés. ja coneixen, el temps de treball de "funcionaria/o interl" no comptabilitza cn el compute
d'antiguitat, fms que no s'hagen superat les corresponents proves selectiva d'ingrés, s'efecluc la presa de
possessió i se sol'licite el rcconeixtmcnt de scrvicis prcvis.

b), Les vacants pures en Ilocs funcionarials, seguiran cobrint-se coro flns ara amb personal funcionari interl.

c) Quant, als Ilocs de trebalJ de caracter laboral, les absencies deis seu s titulars per qualsevol deIs motius que
,.. figuren en I'apartat a) d',este esccit, secan cobel1es pels corresponents contractes de treball, si bé és necessarí
- puntualitiar, 'que la suma de tots ells siga quin siga la seu" denominació, no podra cxccdir 12 mesos en un

periode de ] 8 mcsos.

d) QUSllt als contractes per "circumstancies de la producció" (contTactes de rc[or9 per causes conjunl~ls) ,
.

se~uiran produint~so scmpre que siga indispensable per al bon [uncionament deis servícis i així qucde
degudament justitlcat en l'objecte del contracte. La $eua duració, maxima total ser~ de 12 mcsos en un
per{ode de ] 8 mesas (Art. 17.] del Conveni Col.lectiu). En els supósits de personal laboral, comja s'ha dit,
este periodc es cobrira amb la suma dc: qual!ievollipus de contraclació temporal o eventual.

Estes actuacions no intcrterixen en el funcionament nom1al dc Ics di verses borses de treball, si bé peJ que fa a
personal laboral hauran de gestionar-se respectan! el temps de contractació enllnciat.
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