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MESURES SOCIALS, LABORALS I DE CONCILIACIÓ  

 

29 de gener de 2019. Comença a treballar el grup de treball de millores socials, laborals i de conciliació 

depenent de la Mesa General, on IAC-CATAC hi està present amb tot el paraigües de la IAC. La IAC 

ja vam plantejar a la Mesa tot un seguit de mesures i aquests dies hem rebut moltes propostes vostres, 

però, malauradament, Funció Pública, una vegada més, no sembla voler anar molt enllà.  

 

La demanda d’una jornada de 35 hores JA, que la majoria d’administracions ja han aconseguit, està 

lluny, amb paraules textuals de Funció Pública, s’ha APARCAR si volem seguir treballant amb d’altres 

propostes.  

 

Però quines altres propostes? Algunes de les propostes no són res més que retorn de retallades, haurien 

de ser automàtiques (cobrament del 100%  de les retribucions per a reducció de jornada durant el primer 

any de vida de la criatura) i d’altres ja estan acordades a nivell estatal (ampliació gradual del permís de 

paternitat fins igualar-lo amb el de maternitat). De moment, estudi, entrebancs legals, econòmics, però 

cap resposta clara. 

 

Les propostes de Funció Pública han estat: 

- Equiparació funcionaris amb laborals per al gaudiment de manera parcial del permís de paternitat  

- Incorporació progressiva al treball després d’una baixa per malaltia molt greu 

- Teletreball 

- Coworking 

 

Hem d’esperar la propera reunió del grup de treball per saber l’abast real d’aquestes propostes i la 

resposta a totes les demandes d’IAC-CATAC i de la resta de sindicats. 

 

DRET A INDISPOSICIONS 

 
Funció Pública diu que aquest tema és negociació dins cada àmbit sectorial. 

 

Us recordem la proposta que ens van donar a la darrera Mesa Sectorial: 

 

El personal laboral i el personal funcionari disposarà de 15 hores anuals (part proporcional en 

els casos de reduccions de jornada) per indisposició, no recuperables, i justificades amb 

certificat mèdic. El personal que pateixi una malaltia crònica o oncològica i les dones 

embarassades no tindran limitació d’hores, i aquestes absències s’hauran de justificar amb una 

declaració responsable.  
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IAC-CATAC considera aquesta proposta totalment insuficient i de difícil gestió, perquè no existeix la 

figura del “certificat mèdic”, per tant, una vegada més hem reclamat que les indisposicions han de ser 

amb declaració responsable i que tampoc ens vinguin amb rebaixes (30 hores mínim). 

 

Funció Pública diu que ja ha complert el tràmit de negociació, que aquest ha acabat sense acord i que 

publicarà la corresponent instrucció amb la seva proposta, però no ha dit quan. Potser quan llegiu aquest 

full, ja la teniu a l’ATRI. 

 

CONCURSOS DE TRASLLATS I OPOSICIONS 

 
29 de gener de 2019. Publicada la segona llista provisional amb destinacions del concurs de trasllats 

de personal del cos ADMINISTRATIU.  

 

Una curiositat: han aconseguit canvi de destí provisional 547 Administratius/ves. Funció Pública ha 

tardat 608 dies per treure aquesta llista provisional, tot un rècord de la Generalitat, surt a més d'un dia 

per funcionari! 

 

Esperem que això hagi servit, perquè el proper concurs de trasllats sigui molt més àgil. 

 

PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL DEL COS AUXILIAR A ADMINISTRATIU 

(D al C) 
Ja tenim l’habilitació per poder-la fer. Hauria de publicar-se la convocatòria durant aquest primer 

trimestre. IAC-CATAC ha demanat renegociar les bases (sense que això endarrereixi la publicació) per 

tal d’adequar-les al context actual (però sense canvi de temari, com ja es va acordar). 

 

PROCESSOS SELECTIUS = OPOSICIONS 
El 4 de febrer està convocat el grup de treball de provisió i selecció. 

 

IAC-CATAC ha demanat la negociació de bases de convocatòries PESCO (tant de promoció interna 

com de torn lliure) i hem demanat específicament la negociació de les bases del cos de treball social, 

que segons el calendari de Funció Pública han de ser aquest any (totalment precipitat) 

 

Tenint en compte les bases de diferents administracions i d’altres sectors de la Generalitat, IAC-CATAC 

segueix demanant una consolidació real de les plantilles i unes bases justes. Us convidem a fer-nos 

propostes en aquest sentit per tal de posar sobre la taula, a la reunió del 4, les demandes del col·lectiu. 

 

 

CURS ONLINE DE PREPARACIÓ D’OPOSICIONS AL COS ADMINISTRATIU 
Segurament ja haureu rebut un correu electrònic amb informació específica sobre aquest curs amb totes 

les condicions per accedir-hi.  

Aquesta ha estat una demanda de molts anys de moltes persones i per fi l’hem pogut fer realitat i 

endeguem aquest projecte amb molta il·lusió, i amb tota la professionalitat, ja coneguda, dels nostres 

cursos presencials. Podeu demanar més informació a formacio.online@catac.cat 

 

 

ELECCIONS SINDICALS 

Com ja haureu vist al portal ATRI el 6 de març hi ha eleccions sindicals a les Juntes de personal del 

personal d’administració i tècnic. Consulteu a l’ATRI LA VOSTRA MESA DE VOTACIÓ, ja que 

finalment les votacions són presencials i no telemàtiques. 

 

La millor defensa, un bon CATAC! 
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