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    INFORMACIONS D’INTERÈS   
Vistes les darreres reunions de comissió de seguiment, i les decisions 
interpretatives de RRHH, us volem recordar alguns elements: 

 

 

 

 

 

 

 

 

També es va discutir del permís laboral per realitzar exàmens d’ACTIC.  RRHH 
va plantejar que no trobava correcte donar permís tot el dia com es fa per altres 
exàmens oficials, ja que a més l’examen el pot concretar la persona entre 
diferents opcions de dies i horaris.    

Els sindicats CCOO, UGT i SPL (excepte CATAC) vam manifestar que es 
mantinguès el permís de tot el dia, ja que: 1) és un examen per un títol (igual que 
pels idiomes); 2) es valora com mèrit a les oposicions; 3) actualment és molt 
difícil escollir dia i hora donat l’alt volum de convocatòries públiques. 

A la següent reunió de la comissió de seguiment RRHH va decidir unilateralment 
com considera el tractament d’aquest permís. 

 

 

 
Igualment tenim pendent el calendari laboral 2023, on CCOO 
hem plantejat que els dies de la borsa que es concreten a la 
setmana santa (aquest any serien 4) no es perdin si el/la 
treballador/a “no pot” o “no vol” fer-los en aquelles dates.   

En cas que l’Ajuntament no accepti aquest caràcter dels dies 
de la borsa, defensarem que com va pasar al 2017 no es 
designin en calendari els torns de setmana santa deixant-los 
a la lliure disposició de cada treballador/a.  

 

 

NOTA:  Aquest any no fem loteria de CCOO.  Sort per a tothom. 

EBEP ART. 48.a:  S’afegeix al permís retribuït per defunció, accident o malaltia 
greu de familiars de primer i segon grau, el motivat per “hospitalització o 
intervenció quirúrgica sense hospitalització que demani repòs domiciliari”.    
▪ Primer grau: 3 dies a la mateixa localitat i 5 dies quan sigui fora 

▪ Segon grau: 2 dies a la mateixa localitat i 4 dies quan sigui fora 

NOTA: Important que l’informe mèdic mencioni les paraules “REPÒS DOMICILIARI” ja 
que a RRHH qualsevol altre text com “que requereix atenció” o d’altres, ho estant  
“interpretant” de forma restrictiva, per denegar el permís com hospitalització. 
 Ja sabeu, verifiqueu el redactat de l’informe abans de sortir de l’hospital. 

PERMÍS ACTIC:  Quan sigui coincident amb l’horari de treball es donarà  

el temps indispensable de l’examen més el temps del transport. 

TELETREBALL: Recordeu que el termini d’inscripcions finalitza el 15 de novembre 


