
Contingut

Tipus:
Consulta

Tema:
Administració
pública

Subtema:
Altres consultes
d'administració i
funció pública

Detall:
Voldria saber el total de funcionaris que treballant i tenen una discapacitat de l'INSS, el nombre 
total amb una incapacitat permanent total , amb absoluta i amb gran invalides.

Per exemple 1000 funcionaris treballant amb una incapacitat permanent total, etc,  

Nom i cognoms:
ANGEL GÓMEZ-QUINTERO MORA 

Document d'identitat personal:

Raó social:
-

Document d'identitat d'empresa:

Adreça:
Espanya

Telèfon fix:
-

Telèfon mòbil:
-

Correu electrònic:
advocatagqm@icab.cat

Canals d'avís: Correu electrònic

Estat Data d'estat Contingut

Pendent 22/07/2015 -
En
tractament

23/07/2015 -

Tancada 26/11/2015 -

Data resposta:
26/11/2015

nombre total de funcionaris que treballant amb una incapacitat permanent
ID: Data de creació:

22/07/2015
Estat:
Tancada

Data d'estat:
26/11/2015

Assumpte

Detall:
Bon dia,

D'acord amb les dades que consten en la base de dades de personal, hi ha dos funcionaris amb 
situació d'incapacitat permanent total que continuen prestant serveis a l'Administració de la 
Generalitat. Es tracta de dos funcionaris que presten serveis en règim de segona activitat.

Sol·licitud

Dades de contacte

Avisos de notificacions i esdeveniments

Esdeveniments i comunicats

Resposta

Sol·licitud resolta



Us saludem atentament.
 

Estalviar paper protegeix el medi ambient.



Contingut

Tipus:
Consulta

Tema:
Administració
pública

Subtema:
Altres consultes
d'administració i
funció pública

Detall:
La resposta donada és del tot incorrecta, ja que tinc constància 
i de moment localitzats tinc  uns 110 funcionaris aproximadament treballant amb una incapacitat 
permanent. En la meva consulta únicament volia sabé quants funcionaris tenen una incapacitat 
permanent per resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, aquest aspecte no te res a 
veure amb el que és fa constar en relació a la segona activitat, crec que qui ha facilitat la resposta 
no vol dir quina és la dada real. Gàcies     

Nom i cognoms:
ANGEL GÓMEZ-QUINTERO MORA 

Document d'identitat personal:

Raó social:
-

Document d'identitat d'empresa:

Adreça:
Espanya

Telèfon fix:
-

Telèfon mòbil:
-

Correu electrònic:
advocatagqm@icab.cat

Canals d'avís: Correu electrònic

Estat Data d'estat Contingut

Pendent 27/11/2015 -
En
tractament

30/11/2015 -

funcionaris amb una incapacitat permanent a la Generalitat
ID: Data de creació:

27/11/2015
Estat:
En tractament

Data d'estat:
30/11/2015

Assumpte

Sol·licitud

Dades de contacte

Avisos de notificacions i esdeveniments

Esdeveniments i comunicats

Estalviar paper protegeix el medi ambient.



:

ID Assumpte Data de
creació

Estat Data
d'estat

nombre total de funcionaris
que treb...

22/07/2015 Tancada 26/11/2015

funcionaris amb una
incapacitat perm...

27/11/2015 En
tractament

30/11/2015

Estat de les meves gestions

 

 

Estalviar paper protegeix el medi ambient.


