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Mesa Sectorial Extraordinària de “Negociació”  

del Personal d’Administració i Tècnic, de 25 octubre 2018 

 

ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT: INDISPOSICIONS 
 
Després del caos de la darrera Mesa Sectorial ordinària del passat 15 d’octubre l’Administració es va 
comprometre a emplaçar-nos a una reunió per negociar la situació de desordre i d’injustícia a què ens ha 
abocat en matèria de gestió de les indisposicions per motius de salut dels/les treballadors/res 
públics/ques la signatura de l’“Acord de les Mentides”, signat entre l’Administració i CCOO i UGT el 18/09. 
 

IAC-CATAC hem assistit a la reunió havent fet els deures. Havíem fet arribar la nostra proposta a Funció 
Pública de RECUPERAR i REIVINDICAR LA VIGÈNCIA del punt 3 de la Instrucció 2/2003, de 30 de desembre, 
sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat, que diu textualment que “les indisposicions produïdes per motius 
de salut durant la jornada de treball o abans dels seu inici amb una durada màxima de tres dies 
consecutius, s’acreditaran mitjançant declaració responsable de la persona interessada”. 
 

No hem rebut cap resposta, ans al contrari, avui Funció Pública s’ha tancat en banda excusant-se en 
l’Acord, que el nostre sindicat no vam signar perquè ja criticàvem que era un xec en blanc per a 
l’Administració a canvi de cobrar el 100% en cas d’IT. Cobrament d’obligat compliment per normativa 
estatal, recorderm-ho!!! 
 

El cinisme del subdirector general que convocava la mesa ha cristal·litzat en una PROPOSTA UNILATERAL  
I INADMISSIBLE: utilitzar la bossa de 25 hores recuperables que tenim per a assumptes personals també 
per a indisposicions.  
 

INDIGNANT!! UNA NOVA RETALLADA!! TOTS ELS SINDICATS ENS HEM AIXECAT DE LA MESA!!! 
 

El tema queda a l’aire. Irresolt. El caos en els serveis de recursos humans s’agreuja dia a dia. I els/les 
treballadors/res públics/ques som novament víctimes del menysteniment del Govern de la Generalitat 
que ens tracta gairebé de delinqüents. 
 

IAC-CATAC no signem retallades!! Sempre ho hem dit i així seguim i seguirem. I plantarem cara i batalla 
per reclamar tots els drets arrabassats!! 
 

Mentrestant us proposem que truqueu a la Direcció General de Funció Pública, al 
telèfon 93 567 17 00, i pregunteu a la directora general què heu de fer quan us trobeu 

amb una indisposició... 
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