Insttrucció 5/2019,
5
de 17 de s
setembre
e, sobre compen
nsació d’un dia
festtiu per a l’any 2019
Mitja
ançant l’Ordre TSF/134
4/2018, de 3
30 de juliol, del Departa
ament de T
Treball, Aferrs Socials i
Famílies de la Generalitat
G
de
d Catalunyya, s’estable
eix el calendari oficial dde festes la
aborals per
a l’an
ny 2019 la qual
q
estable
eix que el d ia 12 d’octu
ubre de 2019 es considdera dia fes
stiu d’àmbit
estattal de caràccter retribuïtt, no recupe
erable i no substituïble.
s
.
En la
a reunió de la Mesa Se
ectorial de N
Negociació del Persona
al d’Adminisstració i Tèc
cnic de 16
de se
etembre de 2019 l’Adm
ministració vva proposarr la compen
nsació del ddia 12 d’octu
ubre atès
que ccoincideix en
e dissabte. Aquesta ccompensació consisteix
x en el gauddiment d’un
n dia
addiccional d’asssumptes personals d’accord amb le
es equivalèn
ncies i els ccriteris d’apllicació
d’aqu
uests permiisos.
D’aco
ord amb tott l’exposat i amb les co
ompetències
s que normativament tté atribuïdes
s la
Secrretaria d’Adm
ministració i Funció Pú
ública, aprov
vo aquesta Instrucció:

1. Àmbit d’aplicació
1.1 A
Aquesta Instrucció s’ap
plica al perssonal funcio
onari de carrrera i interí de l’àmbit de
d la Mesa
orial de Neg
Secto
gociació de
el Personal A
Administrattiu i Tècnic de
d l’Adminisstració de la
a
Gene
eralitat de Catalunya
C
i al personal laboral inclòs en l’àmb
bit d’aplicacció del VI Conveni
col·le
ectiu únic d’àmbit de Catalunya
C
de
el personal laboral de la Generalittat de Catallunya.
1.2 A
Aquesta com
mpensació és aplicable
e sempre que no es prrestin serve is en dissab
bte,
dium
menge o festtiu, o que no es dispossi d’un règim
m de jornada anualitzadda.

2. Compensac
ció del 12 d’octubre
e de 2019
2.1 A
Atès que el dia 12 d’octtubre de 20
019 té la con
nsideració de
d dia festiuu i coincideiix en
dissa
abte, es pod
drà gaudir d’un
d
dia add
dicional d’as
ssumptes personals seense justific
cació,
retrib
buït i no reccuperable, l’autorització
ó del qual estarà subjecte a les neecessitats del servei.
2.2 A
Aquest dia es
e gaudirà d’acord
d
amb
b les equiva
alències i els criteris d’aaplicació de
els
perm
misos per asssumptes pe
ersonals co
orresponentts a l’any 20
019.

3. En
ntrada en vigor
Aque
esta Instruccció entra en
n vigor l’end
demà de la seva signatura.
Ana Isabel
Marcos Vilar DNI 40936797V
(SIG)
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