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MESA SECTORIAL 
ASSUMPTES PERSONALS  

 
En la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic 
celebrada avui 3 de desembre, s’ha acordat el següent en relació al permís per 
assumptes personals: 
 

- Assumptes Personals per l’any 2013:  
 

Els tres dies d’assumptes personals per l’any 2013, es gaudiran per un total de 
vint-i-cinc hores anuals  en jornada ordinària o, si s’escau, la part proporcional 
corresponent per aquest concepte. La durada mínima del gaudiment és de trenta 
minuts i es pot acumular a les vacances. 

 
 (CCOO hem tornat a demanar a Funció Pública que el Govern de la Generalitat 

interposi recurs d’inconstitucionalitat contra el RD Ley 20/2012, per invasió de 
competències de la Generalitat per part del Govern de l’Estat) 

 
 

- Assumptes Personals de l’any 2012  
 

Les hores d’assumptes personals que restin per gaudir d’aquest any 2012 es 
podran gaudir durant tot l’any 2013 . 

 
 

- Altres mesures de flexibilització per al gaudiment dels permisos, llicències i 
vacances  
 
Funció Pública s’ha compromès a parlar d’altres mesures de flexibilització del 
gaudiment de permisos, llicències i vacances a partir de la formació del nou Govern 
de la Generalitat atès que aquestes mesures necessitaran modificacions 
normatives. 
 

 
A instància de CCOO Funció Pública ha confirmat que a la nòmina del mes de desembre 
s’inclourà l’abonament de la quantitat que ens van retallar al mes de juny, en canvi no pot 
assegurar que es cobri abans del dia 24 de desembre. 
 


