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MESA SECTORIAL 15.10.2018 
 
 
 
RECUPERACIÓ DEL COBRAMENT DEL 100% EN CAS D’INCAPACITAT TRANSITÒRIA 
 
Avui, 18 d’octubre, s’ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment 
retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al 
personal del sector públic, per la qual cosa, a partir de demà 19 d’octubre de 2018 el personal de la 
Generalitat ja cobrarà el 100% del sou en cas de baixa i s’aplicaran els increments retributius acordats tal i 
com ja especificàvem CCOO a la nostra nota informativa 114/18.  
 
L’Administració de la Generalitat, tant lenta en algunes qüestions, com convocar concursos i oposicions, ha 
estat rapidíssima i també avui mateix ha publicat una nota a ATRI on deixa clar que: “En conseqüència, pel 
que fa al personal funcionari inclòs dins l’àmbit subjectiu d’aplicació del Capítol 7 del Decret 56/2012, de 29 
de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la 
Generalitat i atesa la inexistència de cap normativa reguladora sobre les absències amb motiu de salut 
vigent abans de l’any 2012, es aplicable el règim general establert a la normativa de la seguretat social, és a 
dir, qualsevol absència per motius de salut s’ha de tramitar, des del primer dia, com una baixa mèdica per 
incapacitat temporal. Això mateix és aplicable al personal laboral del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de 
Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya”.   És a dir, que deixa sense efectes la 
possibilitat de gaudir de 30 hores anuals per indisposició establertes a la Instrucció 2/2013, de 13 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, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública. 
 
 
Davant d’això, CCOO volem fer les consideracions següents: 
 

• CCOO sempre defensarem que els/les treballadors/es estiguin coberts econòmicament al 100% en 
cas de malaltia, és un dret, per nosaltres, fonamental per la classe treballadora. 

 
• L’Administració de la Generalitat ha aprofitat l’avinentesa per treure immediatament altres drets a la 

plantilla; concretament han deixat sense efectes una Instrucció que establia que no hi haurien 
descomptes retributius durant les 30 primeres hores laborables d’absència justificada (per exemple, 
amb declaració responsable) en un mateix any natural i que estava en vigor des de l’1 de gener de 
2014. 

 
• Cal deixar ben clar que això és actuar de mala fe atès que si bé és cert que l’Acord signat a la 

Mesa Sectorial el passat 18 de setembre va establir que l’entrada en vigor d’aquesta millora 
implicaria, pel que fa a les absències justificades per motius de salut, el retorn, en cada 
àmbit, a la situació anterior a l’any 2012, també ho és que llavors la baixa s’havia de 
presentar el tercer dia d’absència al lloc de treball (els dos primers dies només calia un 
justificant mèdic) i no des del primer dia tal i com s’exposa a la nota d’ATRI.  
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• És a dir, d’una banda l’Administració ens comunica a la Mesa Sectorial que està oberta a negociar 

una nova instrucció que reguli les absències per motius de salut i que els sindicats presentem 
propostes i, d’altra, s’afanya a interpretar a la seva manera la situació anterior a 2012 
(interpretacions que, curiosament, sempre estan en contra dels interessos de la seva plantilla) i a 
aplicar-la al més aviat possible. 

 
Òbviament que CCOO presentarem propostes per aquesta futura Instrucció que aniran en defensa dels 
drets que ens han tornat a treure però, mentrestant, l’Administració de la Generalitat torna a menysprear 
els/les seus/ves treballadors/es. CCOO tenim clar qui tenim davant i contra qui hem de lluitar per recuperar 
el què ens han arrabassat, i no caurem en la mesquina temptació electoralista d’atacar altres forces 
sindicals.    
 
 
PERSONAL FUNCIONARI DE LES ESCOLES AGRÀRIES 
 
L’Administració està treballant en una proposta d’Acord de Govern, que substituirà l’Acord de 1996, per 
autoritzar complements de càrrec per al personal funcionari de les Escoles Agràries.  Es tracta de retribuir 
certes funcions que fins ara ha vingut desenvolupant personal laboral però que progressivament ha estat 
substituït per personal funcionari. El complement retributiu, que ja percebia el personal laboral que duia a 
terme aquestes funcions, i que era aplicable als Directors, Caps d’Estudis i Secretaris, s’aplicarà també als 
Gerents, Orientadors Escolars i Caps d’Explotació, així com al personal funcionari que dugui a terme 
aquestes funcions. Els imports anuals serien de 4.666€ per a les funcions de Director, Gerent; 2.800€ per 
les de Secretari/ària i 1.213€ per a les funcions de Cap d’Explotació i Orientador Escolar. 
 
CCOO demanem que no es deixin de banda funcions com les de Cap de Residència, que es recullen a 
l’article 36 del VIè Conveni de Personal Laboral i que no es publiqui l’Acord sense haver considerat les 
valoracions i aportacions de la part social. 
 
 
RECUPERACIÓ FESTIU 
 
L’Administració posa de manifest que, tal i com estableix l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, l’any 2018 té 
15 festius i que, per tant, s’hauran de recuperar les 7 hores corresponents al festiu del 26 de desembre 
abans de 4 mesos a partir del 15.10.2018 i amb les formes previstes a la Instrucció 1/2017, per la qual 
s’estableixen els criteris de recuperació dels dies festius considerats recuperables en el calendari oficial de 
festes laborals. 
 
CCOO denunciem que aquest tema no s’ha negociat amb la part social sinó que es tracta d’una imposició 
més d’aquesta Administració que menysprea els/les seus treballadors/es. Esperem que, a la nota a ATRI 
sobre aquest afer que es publicarà en breu, no se’ls acudeixi posar que s’ha acordat amb els sindicats. 
 
 
OPOSICIONS I CONCURSOS 
 
El proper 23 d’octubre es reunirà el grup de selecció i provisió, depenent de la Mesa Sectorial, per tractar la 
situació actual dels processos de provisió i selecció, on CCOO demanarem informació sobre la data de 
resolució del concurs de trasllats del Cos Administratiu i sobre la calendarització de la resta de processos. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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