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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 

ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT 
 
 

Fins l'octubre de l'any 2012, les indisposicions o absències per motius de salut podien realitzar-se 
durant un període de dos dies sense necessitat de demanar la baixa. 
 
El Govern dels millors, a través de Funció Pública (on sembla que s'hi concentren la majoria), va 
considerar, aprofitant la moda de fer pagar als empleats públics per la crisi, que això era un excés al 
que calia posar-li límits. Tant era que les mesures que apliqués tinguessin una incidència nul·la 
sobre  els migrats pressupostos de la nostra tan honorable Institució. 
 
Així doncs, FP va decidir aprovar la Instrucció 5/2012 que suposava que es podia estar dos dies al 
mes d'indisposició, però no podien ser continuats. Aquesta ridícula norma, pròpia del tarannà de qui 
la va aprovar, suposava que es podien fer 24 dies d'indisposició a l'any però que no se'n podia fer 
dos de seguits. Es a dir, es negava que una malaltia pogués durar més de 24 hores però s'admetia 
que se'n podien patir 24 l'any. Ridícul és clar. 
 
Més preocupats pel fet que l'esmentada Instrucció suposava 24 dies d'indisposició que no pas per 
l'absurd de negar que les indisposicions poden durar més de 24 hores, les forces vives de la FP, no 
han volgut acabar l'any sense aprovar una nova instrucció, la 2/2013 de 30 de desembre, per tal de 
reduir els 24 dies a 4 dies. 
 
El primer que podem dir és que la numeració de la Instrucció hàbilment contrastada amb la seva 
data, ens porten a la conclusió, altrament irrefutable, que la tasca instructora anual de la FP no ha 
estat especialment prolífica, la qual cosa, més que com a un inconvenient o indici de ganduleria, ha 
de ser positivament valorat pels treballadors públics ja que es redueix sensiblement el nombre de 
"cagades" (tot sigui dit amb finalitats purament diürètiques) a la que ens té acostumats el citat 
organisme o ens (biològic o no, però en qualsevol cas letal per als empleats). 
 
En segon lloc, la reducció en 20 dies, d'un dia per un altre (valgui la redundància) podríem 
qualificar-la d'exagerada. El raonable hauria estat restituir la situació anterior on, quan algú patia 
una indisposició, simplement no venia a treballar. L'ús abusiu era residual, però es va voler utilitzar 
com a excusa per a amargar-nos la vida a tots. En qualsevol cas es podia haver actuat exclusivament 
sobre les situacions d'abús i no sobre tot el col·lectiu, però es clar que les formes primigènies de 
l'staff que medra a la FP, no hi entén de subtileses. 



 
En tercer lloc, els sistema alternatiu triat, 30 hores d'absència l'any, té la virtut (tot s'ha de dir) que 
finalment s'accepta, probablement com a conseqüència d'un interval lúcid, "rara avis" en la 
consciència dels nostres gestors de personal,  que una grip pot durar més de 24 hores. Tanmateix, 
d'altra banda el que es fa és institucionalitzar una mena d'assumptes personals a disposició 
precisament d'aquell eventual grup minoritari que, en la creença de FP, feia un ús abusiu de les 
indisposicions. 
 
Finalment, de forma sorprenent, els linxs de FP (recordem que son els millors), decideixen que la 
gravetat de la malaltia que es pot patir es funció de la jornada que es realitza. D'aquesta manera, els 
que fan jornada reduïda o parcial, com pateixen menys malalties, o bé aquestes són de menys 
intensitat, resulta d'una lògica esfereïdora, que han de disposar de menys hores per a estar malalts, 
per aquest motiu, es pot disposar de 30 hores laborals (imprescindible aquesta especificació, i és 
que pensen en tot) llevat que es faci jornada reduïda o parcial, en el qual cas es disposarà de la part 
proporcional que correspongui. 
 
Un cop més constatem, mitjançant la seva delegació a FP, que el Govern dels millors està format 
per gent preparada y competent, amb habilitats directives extraordinàries y amb una visió integral 
del que ha de ser l'Administració. Tot això ens encoratja a seguir per la senda que tots ens em 
marcat. Vindrà un dia, quan tots aquests paios en hagin redreçat la casa, en què el Rei, quan vulgui 
anar de cacera, no caldrà que se'n vagi al cul del mon, tindrà Botswana al costat de casa. 

 


