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CIRCULAR  3/2016,  DE  XXX  DE  DESEMBRE,  DE  LA DIRECCIÓ  GENERAL  DE
FUNCIÓ PÚBLICA, PEL QUE S'ESTABLIX L'AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE GAUDI
DELS DIES DE VACACIONS I ASSUMPTES PROPIS, CORRESPONENTS A l'ANY
2016.

La regulació  del  gaudi  dels  dies de vacacions i  d'assumptes propis  del  personal  de
l'Administració de la Generalitat ha patit en els últims anys modificacions per distintes
normes i acords, entre les que cal destacar, la incorporació dels dies  addicionals de
vacacions i  assumptes propis  per  antiguitat,  la  qual  cosa ha suposat,  amb caràcter
general, un considerable augment dels dies que corresponen al personal pels esmentats
conceptes.

Així doncs, a fi de garantir, d'una banda, l'adequat funcionament dels servicis públics, i
d'una altra, el gaudi de les vacacions o dels dies de permís per assumptes propis, es
considera  oportú  ampliar  el  termini  de  gaudi  dels  dies  addicionals  de  vacacions  i
assumptes propis corresponents a l'any 2016.

En virtut  de l'anterior,  havent  sigut  negociat  amb les organitzacions sindicals  en  els
àmbits de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància
i  Estudi  del  II  Conveni  Col·lectiu  (CIVE),  en  les  reunions  celebrades  el  dia  2  de
desembre  de  2017,  s'establix  el  següent  règim  de  gaudi  dels  dies  de  vacacions  i
assumptes propis corresponents a l'any 2016:

a) Els 6 dies d'assumptes propis i els 22 dies hàbils de vacacions, es podran disfrutar
fins al 15 de gener de 2017, d'acord amb el que preveu el Decret 175/2006, de 24 de
novembre, del  Consell,  pel  qual  es regulen les condicions de treball  del  personal  al
servici de l'administració del Consell.

b) Els dies addicionals per antiguitat de vacacions i assumptes propis, així com els dies
per assumptes propis compensatoris, es podran disfrutar fins al 28 de febrer de 2017.

La directora general de Funció Pública

Eva Coscollà Grau
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