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FUNCIÓ PÚBLICA 
AMB NOCTURNITAT I TRAÏDORIA 

 
Tres Instruccions i quatre notes informatives de funció pública van ser aprovades el proppassat 30 
de desembre sense tenir en compte el parer dels sindicats. 
 
Us adjuntem els enllaços a aquesta normativa i també a l’Acord de Govern de 23 de desembre. En 
els següents CCOO INFORMA analitzarem i valorarem cadascuna d’aquestes normes. 
 

- Acord del Govern, de 23 de desembre de 2013, sobre contenció de plantilles i limitacions 
als nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

 
- Nota informativa relativa a l’Acord de Govern sobre contenció de les plantilles i limitacions 

als nomenaments i contractacions a la Generalitat de Catalunya. 
 

- Instrucció 2/2013, 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. 

 
- Nota informativa sobre justificació d’absències per motius de salut o per consulta mèdica. 

 
- Instrucció 3/2013, de 30 de desembre, per la què s’aprova el procediment de deducció 

proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació. 
 

- Instrucció 4/2013, de 30 de desembre, sobre la llicència per assumptes propis sense 
retribució, el permís per cura de fill menor amb càncer o altre malaltia greu i sobre la 
festivitat de l’1 de novembre de 2014. 

 
- Nota sobre mesures de flexibilitat horària i conciliació de la vida personal i laboral. 

 
- Nota informativa sobre un dia addicional de permís per assumptes personals pel 2013.  
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