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MESA SECTORIAL 21.12.2020
Us resumim, tot seguit, els temes tractats en la reunió telemàtica d’avui de la Mesa Sectorial.
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GAUDIMENT DELS ASSUMPTES PERSONALS
Després de moltes deliberacions, l’Administració fa la proposta següent: “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 que, com conseqüència d'un increment de feina no previst i excepcional directament
relacionat 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”.
CCOO no entenem que sempre les propostes de l’Administració siguin tan restrictives. I les
vacances? I perquè s’amplia el termini de gaudiment de les vacances i AP a altre personal de la
Generalitat com és el cas del personal de l’Administració de Justícia (vacances fins el 31 de març i
AP fins el 30 d’abril)?
Òbviament, CCOO, no ens negarem a la proposta de l’Administració perquè beneficiarà alguns
col·lectius però estem farts d’aquests greuges comparatius. A tall d’exemple denunciem la
cancel·lació, d’un dia per un altre, de tots els permisos d’assumptes personals i de les vacances
del col·lectiu d’Inspectors de Turisme de la Generalitat als/a les quals se’ls ha desbaratat tota la
conciliació i planificació familiar per aquests dies a causa de la campanya d’inspecció de Nadal.
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE LA FLEXIBILITAT HORÀRIA RECUPERABLE
Atès que, amb motiu de la pandèmia i el teletreball, molt personal no ha pogut encara gaudir de
les hores de flexibilitat horària recuperable assolides, demanem ampliar el termini de 4 mesos
tant pel seu gaudiment com per la seva recuperació. Malauradament, Funció Pública només
tractarà supòsits concrets però no aplicarà una ampliació del termini de manera generalitzada.
TORN OBERT
Preguntem perquè no ha sortit encara la llista d’admesos/es i exclosos/es de les oposicions
del Cos Subaltern, així com la data de presa de possessió de la promoció interna al Cos
Administratiu. Funció Pública es compromet a respondre aquestes qüestions al més aviat
possible. Us informarem tan bon punt disposem de la contestació.
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