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L'ICS es nega a donar-nos 4 dies                     
quan la resta de sectors de la Funció Pública tenen 22  

i una jornada anual inferior a la nostra 
 
El Gerent de l'ICS mana més que la Vicepresidenta del Govern 

 
INFORMACIÓ DE LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DEL  

DIA 29 DE NOVEMBRE 
 
El divendres 15 de novembre, l’Administració ens havia lliurat una proposta 
sobre flexibilitat i conciliació de la vida personal i laboral. Dimarts 19 es va 
reunir el grup de treball, i divendres 22 l’Administració ens lliura la darrera 
proposta modificada amb algunes aportacions fetes pels sindicats. Durant la 
setmana del 23 al 29 es produeixen converses bilaterals entre l’Administració 
i els sindicats en les quals hi ha una millora del redactat en diversos punts, 
entre els quals el compromís de l’Administració d'incloure les 30 hores de 
dispensació sense necessitat d’IT al personal de l’ICS. El personal docent i el 
l'administratiu i tècnic gaudeix de 2 dies al mes d’absència per indisposició 
sense necessitat d’IT, presentant una declaració responsable. 
 
Malgrat que tot semblava que el divendres 29 s’arribaria a un acord que 
inclouria aquests 4 dies d’absència amb una declaració responsable per al 
personal de l’ICS, la Direcció de Recursos Humans es va despenjar dient 
que no assumirien aquesta situació.  
 
CATAC-CTS consideràvem l’acord totalment insuficient però realment 
suposava una millora i estàvem disposats a signar, però amb la decisió de 
l’ICS de no acceptar els dies sense IT, la IAC, la nostra intersindical, no va 
signar. CCOO i UGT, els altres dos sindicats amb presència a la Mesa 
General, van dir també que no signaven. 
 
És una prova més del menyspreu de la Direcció de l’ICS envers el seu 
personal. Tant el personal d’Administració i Tècnic com el personal Docent 
poden disposar de fins a 24 dies a l’any amb declaració responsable i l’ICS 
es nega a donar-nos 4 dies a nosaltres que, a més tenim una jornada anual 
més alta.  
 

Diguem NO als pressupostos antisocials  
i a les discriminacions! 


