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1. Pròrroga del període de gaudi dels APs de 2020: 
 

En la reunió de la Mesa Sectorial de 21 de desembre de 2020 s’ha acordat que: 
 

Es prorroga durant un mes (tot el mes de febrer) el gaudi dels dies d’assumptes personals en 
aquelles unitats i/o col·lectius en què com conseqüència d’un increment de feina no previst i 
excepcional directament relaciona amb la gestió de la COVID, s’hagi hagut de modificar la 
planificació inicialment prevista. El gaudi es realitzarà d’acord amb la normativa vigent. 

 
IAC CATAC i tota la part social des de juny de 2020 venim demanant a l’Administració el 
perllongament del termini de gaudiment dels dies d’assumptes personal 2020 fins després de 
Setmana Santa de 2021 per a tota la plantilla, sense discriminacions. Vist l’aturada administrativa i 
el confinament total, la situació d’estat d’alarma decretat el març de 2020 i l’actual vigent fins maig 
de 2021 i les necessitats de servei de la majoria de departaments, aquesta pròrroga hauria d’haver-
se fet fa molts dies si Funció Pública fos mínimament empàtica i sensible amb la seva plantilla. 
 
Hem hagut d’arribar al 21 de desembre, 10 dies abans d’acabar l’any!!!, perquè Funció Pública ens 
fes una proposta de pròrroga amb un redactat inicial totalment negatiu i discriminatori, que sembla 
servir només perquè ara a finals d’any els secretaris generals dels departaments puguin denegar 
a tothom qui ha demanat APs per aquests dies, amb l’excusa que s’allarga el termini un mes. 
Esperem que no sigui així. A aquestes alçades de l’any la majoria de treballadores ja s’ha organitzat 
(i no ho deixa tot pels darrers deu dies de l’any com l’Administració) i aquest perllongament arriba 
tard i malament. 

 

2. FLEXIBILITAT HORÀRIA RECUPERABLE: 
 
Des de la IAC CATAC denunciem que les diferents instruccions publicades per Funció Pública durant 
la pandèmia i vigents ara mateix canvien les condicions que marca el Decret 56/2012 de jornada i 
horaris de treball del personal de la Generalitat de Catalunya: 

 

• FLEXIBILITAT HORÀRIA DIÀRIA: La Instrucció 6/2020 estableix flexibilitat total, llevat del temps 
de disponibilitat que s’acordi. Molts departaments no reconeixen aquesta flexibilitat.  
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• FLEXIBILITAT HORÀRIA SETMANAL: Les instruccions i alguns plans de contingència de 
l’Administració incompleixen i vulneren el dret reconegut en el Decret de jornada i horaris que 
diu que “el temps restant de jornada, de còmput i recuperació setmanal, es realitza de dilluns a 
divendres de les 7.30 h a les 19 h, i es distribueix a voluntat del personal sens perjudici de restar 
supeditat a les necessitats organitzatives i dels serveis”. La Instrucció 6/2020 obliga a fer en 
teletreball diàriament 7h30’ incomplint el Decret que és de rang superior. Ho hem denunciat 
reiteradament. 
 

• FLEXIBILITAT HORÀRIA RECUPERABLE: Amb les instruccions ara vigents se’ns ha retallat de 
facto el dret recollit a l’article 14 bis del Decret de jornada i horaris que “estableix 25 hores 
anuals en jornada ordinària (...) de flexibilitat horària recuperable per assumptes personals sense 
justificació i supeditades a les necessitats dels serveis”. Recordem que aquestes hores tenen el 
mateix tractament i terminis que les AP. 
 

Des de la IAC CATAC no ens cansarem de reivindicar que en teletreball la flexibilitat 
no ha de reduir-se sinó augmentar i per tant complint els còmputs globals les 
treballadores han de poder organitzar-se de forma flexible les jornades diàries i 
setmanals i registrar-ho així a ATRI. 

 

TORN OBERT: Moltes preguntes i cap resposta ... 
 

a) Què significa el correu massiu de borsa interins auxiliars administratius subalterns pels centres 
educatius? Per què no es va publicitar a ATRI? Per què no es va informar als sindicats? Quin ha 
estat el criteri per triar les 14000 persones a qui s’ha enviat? Què passa amb les persones que 
no l’han rebut?  

b) Quan es publicaran les llistes d’admesos i exclosos de personal subaltern pendents des de 
novembre? 

c) Quan s’aplicaran els criteris aprovats per la borsa d’interins? 
d) Per què ATRI no permet a tothom enregistrar fitxatges abans de les 7.30h i després de les 19h? 
e) Quan es convocaran els grups de treball pendents d’ATRI, i de provisió i selecció?  
f) Quan es posarà data de possessió de les places del PIE? És urgent perquè les persones afectades 

estan perdent diners mentre no prenguin possessió! 
 
Totes aquestes preguntes avui NO tenien resposta. Esperem que en breu ens la donin... 
 
I una pregunta que ens feu molta gent: on són les 8h20’ del 26 de desembre 2020, festiu que cau en 
dissabte? Funció Pública decideix unilateralment que només ens compensen 1 dia anualment, hi hagi 
els que hi hagi. O sigui que aquest any gaudim d’un festiu menys les persones que no treballem els 
dissabtes! 

 

Des de la IAC CATAC us 
desitgem unes bones 
festes i un millor 2021 
lliure de COVID, de 
repressió i corrupció i ple 
d’abraçades!!! 
 

Us recordem que IAC-CATAC 
segueix oberta des de casa amb 

el telèfon desviat i responent 
totes les vostres qüestions per 

correu 
Us convidem a enviar-nos les 

vostres inquietuds i demandes a 
sindicat@catac.cat 
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