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Reunió del Grup de treball de negociació de les mesures socials, 
laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i personal, 

que penja de la MEPAG (27-2-2020) 

Us posem en context: aquest grup de treball es va començar a reunir al gener de 2019. Es va reunir 
tres cops l’any passat, malgrat que la IAC n’ha reclamat la convocatòria més vegades per avançar en 
la negociació de mesures de conciliació reals. Avui se’ns ha tornat a convocar (la darrera reunió va ser 
al juliol passat), a les portes d’unes possibles eleccions. No ens enganyem, ara és el moment 
d’escoltar els sindicats. De fet, la directora general de Funció Pública ha admès que, fins ara, s’han 
negociat aquelles mesures que ha volgut la pròpia administració, sense tenir en compte tot el 
reguitzell de propostes que ha presentat la part social (us enllacem al CATACCRAC 20 maig 2019)]. 
Ara és el moment d’escoltar-nos, sí, però, amb matisos: algunes propostes estan en disposició de 
valorar-les i altres, no. És a dir, “negociem”, d’acord, però només sobre allò que els interessa en 
aquest moment. I de les 35 hores setmanals, ja no cal ni parlar-ne, senzillament, l’actual cúpula de 
Funció Pública no comparteix aquesta proposta. 

Temes que Funció Pública posa damunt la taula, en disposició d’avançar i d’arribar a acords: 

 Franja horària obligatòria (decret de jornada i horaris): 

Rebaixa de l’horari de permanència obligada a quatre hores i mitja, de 9 a 13.30h, i en proporció 
quan es redueixi la jornada per motius de conciliació. Funció Pública diu que caldrà estudiar-ho amb 
els departaments i veure en quins casos és factible. 

En aquest sentit, la IAC reclamem que s’atengui la demanda de les treballadores i treballadors que 
fan servir la flexibilitat horària d’entrada (30’) recuperable per acompanyar menors de 12 anys o 
familiars discapacitats, de poder començar aquesta permanència obligada a les 10h, ja que molts 
cops és impossible arribar a la feina amb mitja hora de marge. De fet, aquesta ja és una mesura de 
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racionalització que s’ha aplicat al personal traslladat al Districte Administratiu a Barcelona. Funció 
Pública en pren nota. 

 Distribució horària (Llei 8/2006 de conciliació, art. 26): 

Concreció horària a proposta de la persona progenitora en cas de reducció de jornada per cura de 
criatura. Funció Pública parla de fer un redactat que s’adeqüi, deixant clar en quins supòsits és 
possible aquesta mesura. 

La IAC ja ho venim defensant de fa temps, tenint en compte que és en benefici del fet causant, és un 
dret del/la menor.  

 Flexibilitat horària recuperable per motius de conciliació (Llei 8/2006 de conciliació, art. 22): 

Funció Pública diu d’ampliar-la a altres supòsits (per estudis, per exemple). Ho analitzarà. 

 Borsa d’hores recuperable: 

Per la llei de pressupostos general de l’estat de l’any 2018, es va acordar aprovar una borsa d’hores 
recuperable del 5% de la jornada anual de cada empleat i empleada pública per motius de conciliació. 
Funció Pública ha fet els seus números i ens diu que aquesta borsa representen 82 hores. Però també 
ens diu que nosaltres ja tenim un permís de flexibilitat horària recuperable (article 22 de la Llei 
8/2006, sobre mesures de conciliació), un permís de flexibilitat horària per motius de conciliació 
(article 9 del decret de jornada i horaris) i una borsa de 25 hores recuperables anuals per assumptes 
personals (article 14 bis del decret de jornada i horaris). Per tant, ens diu, parlem-ne, però de manera 
global. És a dir, estem disposades a arribar a aquestes 82 hores, però incloent-hi els permisos que ja 
tenim. 

La IAC diem que els permisos esmentats per motius de conciliació no tenen topall i que la borsa de 25 
hores recuperables és per assumptes personals. Això és una trampa! A més, aquest acord estatal ja 
diu que aquesta borsa d’hores... en cap cas substitueix els permisos existents ni les llicències en 
aquesta matèria. I també defensem, i hem reclamat molts cops, que tota aquella conciliació que, 
d’incomplir-se, pugui derivar en una responsabilitat civil, penal o administrativa (com tenir cura d’una 
persona malalta ascendent o descendent, de la qual se’n tingui la tutoria legal), és un deure 
inexcusable i s’ha de tractar com a tal, i no s’ha de recuperar. Veieu que va dir la ministra de Treball 
va pocs dies sobre això. Però a la nostra Funció Pública no li dona la gana fer un pas com aquest, 
valent i de justícia. 

 Permís de la persona progenitora diferent de la mare biològica (mal dit permís de 
paternitat): 

D’acord amb l’Estatut dels Treballadors, el personal laboral pot gaudir d’aquest permís de forma 
parcial. Segons Funció Pública, l’Assessoria Jurídica està valorant que s’equipari aquesta modalitat de 
gaudi al personal funcionari de la nostra administració.  

https://www.ccma.cat/324/permis-retribuit-quan-els-fills-estiguin-malalts-la-proposta-de-la-ministra-de-treball/noticia/2992121/
https://www.ccma.cat/324/permis-retribuit-quan-els-fills-estiguin-malalts-la-proposta-de-la-ministra-de-treball/noticia/2992121/
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I la IAC ens preguntem, des del març del 2019 -aviat farà un any-, en què va entrar en vigor la Llei per 
a la igualtat, on es preveia aquesta mesura a l’Estatut dels Treballadors i també a l’EBEP, l’Assessoria 
Jurídica de Funció Publica encara ho està valorant?  

 Reducció de jornada d’un terç o la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions (Llei 
8/2006 de conciliació, art. 26): 

Funció Pública planteja ampliar-la a altres supòsits d’especial gravetat, segons determini el 
Departament de Salut.  

La IAC insistim que les reduccions de jornada per cura d’ascendents o descendents, quan se’n té la 
guarda legal, no pot estar supeditada a una permanència obligada ni a una distribució horària a 
proposta del departament. 

 

La secretària d’Administració i Funció Pública tanca la reunió dient que la seva voluntat 
és que ens tornem a reunir abans de Setmana Santa... Sí, sí, ara és el moment 
d’escoltar-nos. Nosaltres diem que  esperem avançar en la negociació de mesures de 
conciliació, mesures reals per al col·lectiu! 

 

 


