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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
Les retallades de CiU (10/10)
(Absències)
La Instrucció 5/2012, de 15 d'octubre, sobre justificació d'absències per motius de salut, va
decidir que els empleats públics de la Generalitat vivíem, tot i les retallades, massa bé. Des
de Funció Pública varen advertir que la llei 5/2012, la de les retallades, es quedava curta i
que ells també podien aportar el seu granet de sorra.
S'havia d'acabar allò de què quan algú no es troba bé, pot faltar fins a dos dies (al tercer
s'havia de demanar la baixa). A més, què és això de què no cal justificació?.
A partir d'aquesta Instrucció, com a màxim només es podia estar un dia d'indisposició, per a
més dies calia demanar la baixa. D'altra banda, per aquest dia d'indisposició calia aportar
document acreditatiu de l'atenció mèdica. És a dir, per nassos s'havia d'anar al metge, encara
que es tractés d'una indisposició lleu.
S'establia però la possibilitat de tenir dues indisposicions al mes, és a dir, faltar dues vegades
no consecutives sense necessitat de demanar la baixa, la qual cosa significava que s'establia
explícitament la possibilitat de faltar 24 dies l’any.
Advertit el despropòsit i les crítiques generalitzades a l'exigència de justificar un dia
d'indisposició així com a l'obligació d'haver de demanar la baixa al segon dia, va fer que, per
una vegada, els de Funció Pública admetessin tàcitament la seva cagada.
Així, 20 dies després varen dictar la Instrucció 6/2012, de 5 de novembre, que modificava
l'anterior.
Naturalment no reconeixien de manera explícita el seu error i deien:

La modificació de la Instrucció vigent obeeix a la necessitat d'ampliar els criteris comuns en
la justificació de les diferents absències...
Tanmateix, la modificació, de facto, diu el contrari que allò modificat: ja no cal justificar
l'absència, serà suficient "declaració responsable"
Va caler encara una tercera Instrucció, tal és el grau d’incompetència, la 2/2013, de 30 de
desembre, sobre justificació d'absències per motius de salut, per tal que els de Funció Pública
al final s'aclarissin una mica les seves idees, no per abjectes menys confuses.
A partir d'aquesta Instrucció, vigent en l'actualitat, es pot estar fins a 3 dies d'absència sense
justificació (suficient "declaració responsable"), al 4t dia cal ja la baixa.
Es disposa de 30 hores l'any per a absències per motius de salut sense que hi hagi descompte
(les absències posteriors a aquestes 30 hores suposaran un descompte del 50% de les
retribucions). Desapareixia així l'obligació de demanar la baixa a partir del 2n dia i
s'ampliava el nombre de dies consecutius que es pot estar d'indisposició des d'1 dia fins a
3dies. Per contra és perderen els 24 dies d'indisposició anuals que quedaren reduïts a 30
hores.
En definitiva un llarg viatge a enlloc. Tres instruccions han calgut per canviar una cosa que ja
estava prou bé com estava. Quin ha estat aquest cop l'estalvi per a l'Administració? Cap, o en
qualsevol cas, irrisori.
El que ha quedat clar però és que ens trobem davant d'uns directius (el govern dels millors)
que dicten instruccions i retallen de forma aleatòria i sense uns objectius clars més enllà del
que consisteix en la pura mala llet d'empitjorar, arbitràriament, les condicions de treball del
personal amb l'excusa de la crisi econòmica.

