TRES MANERES DE JUSTIFICAR UNA INDISPOSICIÓ
Sense que et descomptin ni un € !

1. la documentació justificativa no serà necessària per a dos dies
d’indisposició en un any natural. (La impossibilitat d'assistència haurà
d'estar notificada al responsable immediat o al referent de recursos humans.
Dos dies per a tot el personal independentment de la seva jornada).

2. Aportar el comunicat de baixa/alta d’1 dia. No hi ha límit en el nombre i
no és necessari justificar el motiu de la baixa. (Acord de febrer de 2016).

3. Aportar un justificant mèdic o de visita on ha de constar que cal fer
repòs 24 hores. El facultatiu ho pot posar a mà si el centre d’atenció no disposa
de justificant d’indisposició oficial.

Com hem d’actuar en cas d’IT per no patir pèrdues econòmiques?
•

Amb l’ajuda de la GUIA de CCOO, hem de comprovar si el motiu de
la nostra baixa entra dins d’alguns dels supòsits contemplat a la
norma.

•

Hem de presentar junt amb el comunicat de baixa/alta, la
documentació justificativa necessària.

Com hem d’actuar si ja ens han tret diners a la nomina?
•

Amb l’ajuda de la GUIA de CCOO, hem de comprovar si el motiu de
la nostra baixa entra dins d’alguns dels supòsits contemplat a la
norma.

•

Hem de presentar una instancia demanant que ens tornin els diners
tenint en compte que el nostre cas entra dins dels supòsits que
contempla l’Acord de MGNmc relatiu a les millores de la prestació
econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de la
Diputació de Barcelona.

DELEGATS/DES DE PREVENCIÓ
CARLOS ARIAS

(Mundet)

35284

LEONARDO CHACON

(Can Serra i Minerva)

659 40 40 56

PEDRO MONTIEL

(Escola Industrial, Londres, Patronat d’Apostes)

648 68 53 75

XAVIER VILLACAMPA

(Maternitat)

648 68 53 74

RICARD ALCOJOR

La resta de centres de treball

699 44 06 73

LIDIA RODRIGUEZ

Personal XBM i la resta de centres

648 68 53 72

ANTONIO ZARCO (Institut del Teatre) Ext. 288 / JOSEP COLOMER (Institut del Teatre) Ext. 948

