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PROPOSTA D’ACORD 

d’actualització de les condicions laborals signades a la taula de negociació del 8 de juny de 2022 

i de disposició transitòria cinquena dels ERGI. 

La secretària segona conjuntament amb el Departament de Recursos Humans ha negociat amb 

el Consell de Personal, l’actualització d’algunes condicions de treball del personal del Parlament 

sempre que els manquin com a màxim cinc anys per a complir l’edat legal de jubilació i que 

acreditin com a mínim vint-i-cinc anys de serveis prestats al Parlament. 

En la taula de negociació dels dies 21, 22, 25 i 26  de juliol de 2022 no s’ha arribat a cap acord 

amb el consell de personal, tot i així cal una regulació de les condicions de treball del personal 

del Parlament de Catalunya que s’aproxima a l’edat de jubilació.   

És per això que es proposa d’introduir als Estatus de règim de govern  interior dos nous articles, 

amb el text següent: 

 

 

ACORD 

 

1. Afegir un nou article, el 84, als Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 

Catalunya, que reguli un permís progressiu per proximitat a l’edat legal de jubilació, amb el 

text següent: 

«Article 84. Permís progressiu per proximitat a l’edat legal de jubilació 

»1. “Els funcionaris, a partir dels seixanta anys d’edat, sempre que els manquin cinc anys com a 

màxim per a complir l’edat legal de jubilació i que acreditin, com a mínim, vint-i-cinc anys de 

serveis efectivament prestats al Parlament, poden optar  per a un permís progressiu per 

proximitat a l’edat legal de jubilació, consistent en  una reducció d’un terç de la jornada laboral el 

primer any, en una reducció de la meitat de la jornada laboral el segon any i en l’estadi a temps 

complet fins a l’edat legal de jubilació, en les condicions següents: 

 

»a) Reducció d’un terç de la jornada laboral, amb la percepció de dos terços de les 

retribucions íntegres i un terç de la retribució equivalent a la pensió de jubilació màxima, 

per una durada màxima d’un any. Es pot demanar durant el primer, el segon i el tercer any. 

»b) Reducció de la meitat de la jornada laboral, amb la percepció de la meitat de les 

retribucions íntegres i la meitat de la retribució equivalent a la pensió de jubilació màxima, 

per una durada màxima d’un any. Es pot demanar durant el segon, el tercer i el quart any. 



»c) Estadi a temps complet, amb la percepció de la retribució equivalent a la pensió de 

jubilació màxima. Es pot demanar durant el tercer, el quart i el cinquè any. 

»2. El Parlament s’obliga a mantenir el pagament de les cotitzacions corresponents a la 

jornada completa. 

»3. Les persones que s’acullen a aquest permís tenen dret a la percepció parcial de la 

prima de jubilació, segons el període de gaudiment del permís i en els termes següents: 

»a) En el cas que hagin gaudit d’un permís de fins a un any de reducció de la jornada a 

temps complet, perceben un 10% menys de la prima de jubilació. 

»b) En el cas que hagin gaudit d’un permís de fins a dos anys de reducció de la jornada a 

temps complet, perceben un 20% menys de la prima de jubilació. 

 

»c) En el cas que hagin gaudit d’un permís de fins a tres anys de reducció de la jornada a 

temps complet, perceben un 30% menys de la prima de jubilació. 

 

 

2. Afegir un nou article, el 84 bis, als Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 

Catalunya, que reguli un permís a temps parcial per proximitat a l’edat legal de jubilació, amb el 

text següent: 

 

«Article 84 bis. Permís a temps parcial per proximitat a l’edat legal de jubilació 

»1. Els funcionaris, a partir dels seixanta anys d’edat i sempre que els manquin cinc anys 

com a màxim per a complir l’edat legal de jubilació, poden optar a un permís a temps 

parcial per proximitat a l’edat legal de jubilació, en alguna de les modalitats següents:  

»a) Reducció  progressiva de la jornada laboral, des d’una sisena part quan manquen cinc 

anys per a l’edat de jubilació fins a la meitat quan hi manca un any,  amb la percepció de 

les retribucions   corresponents al mateix percentatge de les retribucions íntegres  de la 

jornada treballada i  el percentatge de reducció equivalent  a la jubilació màxima, d’acord 

amb la fórmula següent: 

 

 

 

 

 

 

 

»b) Reducció de la meitat de la jornada laboral, que es manté durant tot el període de 

reducció  de la jornada, amb la percepció de la meitat de les retribucions íntegres i la meitat 

de la retribució equivalent a la pensió de jubilació corresponent. 

»c) Reducció de la tercera part de la jornada laboral que es manté durant tot el període de 

reducció  de la jornada amb la percepció de dos terços de les retribucions íntegres i un 

terç de la retribució equivalent a la pensió de jubilació corresponent. 

»2. El Parlament s’obliga, en qualsevol dels supòsits, a mantenir el pagament de les 

cotitzacions corresponents a la jornada completa. 

Temps que falta per a l’edat de jubilació  Reducció  

5 anys 1/6 part de la jornada 

4 anys 1/5 part de la jornada 

3 anys 1/4 part de la jornada 

2 anys 1/3 part de la jornada 

1 any 1/2 part de la jornada 



»3. Les condicions concretes de gaudiment de les reduccions de jornada laboral es 

determinaran  per l’Acord de condicions de treball del personal del Parlament. 

3.  Afegir una disposició transitòria, la cinquena, als Estatuts del règim i el govern interiors del 

Parlament de Catalunya, amb el text següent: 

«Cinquena. Règim jurídic aplicable a les persones que tenien autoritzada una llicència per edat 

amb anterioritat a la derogació de l’article 79. 

»1. Les autoritzacions de les llicències per edat fetes amb anterioritat a la derogació de l’article 

79 resten sense efecte l’1 de novembre de 2022, llevat dels casos tipificats per l’apartat 7, i a 

partir d’aquesta data seran substituïdes pel règim que estableix aquesta disposició transitòria. 

»2. Les autoritzacions de les llicències per edat a què fa referència l’apartat 1, tant si la llicència 

és en ple exercici com si  està pendent d’iniciar-se, s’han d’adequar al que estableixen els articles 

84 o 84 bis. 

»3. Els funcionaris amb una llicència per edat autoritzada que en el moment de l’entrada en vigor 

d’aquesta disposició transitòria ocupen un lloc de treball a l’Administració parlamentària 

continuen prestant serveis en el mateix lloc de treball, sens perjudici de l’adequació al que 

estableixen els articles 84 o 84 bis.  

»4. Els funcionaris amb una llicència per edat autoritzada que en el moment de l’entrada en vigor 

d’aquesta disposició transitòria no ocupen un lloc de treball en l’Administració parlamentària 

s’han de reincorporar al mateix lloc de treball que ocupaven abans de gaudir de la llicència per 

edat, amb la percepció de les retribucions que corresponguin al lloc de treball. En el cas que el 

lloc de treball hagi estat amortitzat o s’hagi modificat, o que per qualsevol altra circumstància no 

sigui possible l’adscripció del funcionari o funcionària al lloc de treball que ocupava, el secretari 

o secretària general ha de proposar un lloc vacant disponible i de la mateixa categoria, i el 

funcionari o funcionària percebrà les retribucions del lloc de treball efectivament ocupat. Tot això 

sens perjudici de l’adequació dels funcionaris al que estableixen els articles 84 o 84 bis. 

»5. En tots els casos, atenent als canvis organitzatius produïts en l’Administració parlamentària, 

s’ha de fer una adaptació de les funcions del lloc de treball. 

»6. Els funcionaris amb una llicència per edat autoritzada tenen l’opció de prestar llurs serveis en 

la modalitat de teletreball fins al 100% de la jornada laboral. L’autorització de la prestació de 

serveis en la modalitat de teletreball correspon al secretari o secretària general en atenció al tipus 

de tasques que el funcionari o funcionària ha de dur a terme i a les necessitats de l’àrea en què 

presta els serveis. 

»7. Excepcionalment, els efectes de la llicència per edat es podran estendre més enllà de l’1 de 

novembre de 2022 si en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta disposició transitòria els 

funcionaris es troben en algun dels supòsits següents, i tan sols pel període màxim estipulat per 

a cada supòsit: 

»a) Que els manqui menys d’un any, en data de l’1 de setembre de 2022, per a obtenir la jubilació 

forçosa. En aquest cas, no s’hauran de reincorporar al lloc de treball i podran continuar en la 

situació de llicència per edat fins a la jubilació. 

»b) Que estiguin en situació d’incapacitat temporal. En aquest cas, no s’iniciarà el procediment 

d’assignació d’un lloc de treball fins que no hagin obtingut l’alta mèdica. Els funcionaris en 

aquesta situació tenen un termini de cinc dies naturals des de l’alta mèdica per a notificar aquesta 

circumstància al Departament de Recursos Humans. 

»c) Que resideixin fora de Catalunya. En aquest cas, ho han de comunicar al Departament de 

Recursos Humans a fi que el termini per a deixar sense efectes la llicència per edat s’ajorni, com 

a màxim, fins a sis mesos a comptar des de l’1 de novembre de 2022. 

»d) Que tinguin a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una 

discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, o amb un grau de dependència que li impedeixi 



ésser autònom, o que requereixi una dedicació o una atenció especial. En aquest cas, ho han de 

comunicar al Departament de Recursos Humans a fi que el termini per a deixar sense efectes la 

llicència per edat s’ajorni, com a màxim, fins a sis mesos a comptar des de l’1 de novembre de 

2022. 

»e) Que hagin patit una malaltia oncològica en el darrer any o estiguin en procés de recuperació 

d’una malaltia d’especial gravetat o d’un problema de salut mental greu. En aquest cas, ho han 

de comunicar al Departament de Recursos Humans a fi que el termini per a deixar sense efectes 

la llicència per edat s’ajorni, com a màxim, fins a sis mesos a comptar des de l’1 de novembre de 

2022. 

»8. El procediment administratiu per a l’aplicació d’aquesta disposició transitòria s’ha d’ajustar al 

que estableix aquest apartat. En el cas dels funcionaris que tenen autoritzada una llicència per 

edat i no ocupen un lloc de treball, el procediment és iniciat d’ofici pel Departament de Recursos 

Humans, el qual a partir de l’1 de setembre de 2022 ha de notificar als funcionaris afectats que 

s’inicia el procediment per a deixar sense efecte la llicència per edat en data de l’1 de novembre 

de 2022 i que s’han de reincorporar a l’Administració parlamentària. En la mateixa notificació s’ha 

d’atorgar als funcionaris un termini de cinc dies hàbils, a comptar des de la data en què l’hagin 

rebuda, perquè comuniquin al Departament de Recursos Humans si es troben en alguna situació 

que doni lloc a algun dels ajornaments regulats per l’apartat 7 o si volen presentar les al·legacions 

que considerin pertinents. En funció de les al·legacions que efectuïn els funcionaris interessats, 

es faran les actuacions següents: 

»a) Als funcionaris que hagin comunicat que es troben en una situació que comporta un 

ajornament en la reincorporació, se’ls atorgarà un termini de deu dies hàbils perquè presentin la 

documentació acreditativa de trobar-se en la situació al·legada i la previsió de reincorporació. 

Una vegada aportada aquesta documentació, el secretari o secretària general adoptarà la 

resolució corresponent. 

»b) Als funcionaris que no hagin comunicat cap causa que permeti l’ajornament en la 

reincorporació, el Departament de Recursos Humans els notificarà el lloc de treball al qual 

s’hauran de reincorporar, que ha d’ésser proposat pel secretari o secretària general.  

»9. En el supòsit de les lletres a i b de l’apartat 8, i després d’una entrevista amb el funcionari o 

funcionària afectat, es farà l’adaptació del lloc de treball d’acord amb el cap o la cap de l’àrea en 

què hagi de prestar serveis i d’acord amb el cap o la cap del Departament de Recursos Humans. 

Una vegada fetes les adaptacions, es notificaran al funcionari o funcionària per tal que es 

reincorpori al lloc de treball, llevat dels casos a què fa referència la lletra b de l’apartat 7, en els 

quals no s’iniciarà el procediment fins que el funcionari o funcionària no estigui en situació d’alta 

mèdica. 

»10. En tot allò que no reguli aquesta disposició transitòria pel que fa al procediment és aplicable 

la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

»11. Aquesta disposició transitòria entra en vigor l’1 de setembre de 2022.» 

 

4. Iniciar els tràmits pertinents per a fer la modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors 

del Parlament de Catalunya que calgui per a afegir-hi dos nous articles, el 84 i el 84 bis, amb el 

text acordat i  per a afegir-hi una nova disposició transitòria, la cinquena, amb el text acordat.  

 

 

 

El lletrat major en funcions de secretari general. 


