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A TOT EL PERSONAL LABORAL DEL 
DEPARTAMENT DE SALUT  

 
 
Els delegats de CCOO al comitè intercentres de pers onal laboral del departament de salut 
us volem fer arribar la informació següent després de la darrera reunió amb responsables 
del Departament: 
 
 
Atesa la redistribució d’efectius que s’està aplicant actualment, es tanquen totes les llibreries de 
l’EADOP (Que pertanyen al Departament de la Presidència) i un dels seus treballadors fixes es 
traslladarà al Departament de Salut a un lloc de treball d’emmagatzemador. Aquest traspàs és 
oficial a partir de l’1 de novembre de 2012 i l’Administració es compromet a entregar el document 
oficial del canvi al Comitè Intercentres al més aviat possible. 
 
Ha sortit a ATRI el contracte de relleu de la plaça d’Auxiliar Administratiu/va D1 al servei de 
Recursos Econòmics de la Direcció de Serveis. Per decisió del Comitè Intercentres hi haurà un 
representant sindical de CCOO amb la Junta Avaluadora. 
 
Atesos els interminables canvis de normativa en matèria de recursos humans, l’Administració ens 
comunica aquells que son de aplicació al personal laboral: 
 
Segons l’Acord de Govern de 25 de setembre de 2012 s’aplicarà el següent: 
• Els 3 primers dies de baixa mèdica només es cobraran el 50% de les retribucions. 
• Fins el 20è dia (inclòs) es cobrarà el 75%. 
• A partir del 21è dia es cobrarà el 100%. 
• En cas de malalties professionals, violència de gènere o maternitat es cobrarà el 100% des del 

primer dia de baixa. 
 
Segons el Reial Decret Llei 20/2012, s’aplicarà el següent a partir de l’any 2013: 
• 22 dies laborables de vacances. 
• 3 dies d’Assumptes Propis. 
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