
Institut Català 

de la Salut 

 
Gran Via de les Corts Catalanes, 587 

08007 Barcelona 
Telèfon 93 482 44 89 

Telefax 93 482 45 21 
 
 

 
 

 

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Salut 

 
1. Mesures de conciliació que seran també d’aplicació al personal estatutari de l’ICS. 
 
1.1. Permís per hospitalització. El personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 
pot gaudir del permís d’hospitalització previst a l’article 19 de la Llei 8/2006, de 5 de 
juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al 
servei de les administracions públiques de Catalunya. 
 
1.2. Absències per malaltia o accident no laboral que no generin una incapacitat 
temporal. El personal estatutari podrà absentar-se un màxim de 4 dies en un any 
natural, dels quals només 2 podran ser en dies consecutius, sempre que estiguin 
motivats per malaltia o accident no laboral i no donin lloc a incapacitat temporal. 
Aquestes absències hauran de justificar-se documentalment, un cop es produeixi la 
incorporació al lloc de treball, amb el comprovant de la visita mèdica. 
 
1.3. Visites mèdiques d’atenció especialitzada. El personal estatutari de l’ICS 
disposarà dels temps indispensable per assistir a visites mèdiques d’atenció 
especialitzada i proves diagnòstiques. Aquest temps no caldrà que es recuperi, però 
tampoc computarà com a temps treballat als efectes de percepció de serveis 
extraordinaris per atenció continuada. 
 
1.4. Proves diagnòstiques amb sedació total. Per a la realització de proves 
diagnòstiques amb sedació total, tant pròpies com també dels familiars de primer 
grau de consanguinitat i també de la parella, legal o de fet inscrita conforme 
normativa vigent, el personal estatutari de l’ICS podrà gaudir de permís el dia en el 
que es practiqui la prova. 
 
1.5. Cirurgia major ambulatòria. El personal estatutari de l’ICS podrà gaudir d’un 
permís el dia de la intervenció per CMA d’un familiar de primer grau de 
consanguinitat i també de la parella legal o de fet inscrita conforme normativa vigent. 
 
1.6. Vacances. El personal estatutari de l’ICS gaudirà dels dies de vacances previstos a 
l’article 50 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. D’aquests, es podran gaudir fins a 5 
dies de manera independent i aïllada al llarg de l’any, sempre d’acord amb les 
necessitats del servei. 
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1.7. Permís per trasllat de domicili. El personal estatutari de l’ICS pot gaudir del 
permís per trasllat de domicili previst a l’article 96.1 b) del Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
Les mesures que aquest acord incorpora relatives a conciliació seran d’aplicació amb 
efectes 1 de gener de 2013. 
 
2. Jornada 
 
Tota la representació social mostra la seva disconformitat amb la mesura continguda 
en la llei de Pressupostos estatal, en la seva disposició addicional 71, que amb 
caràcter bàsic estableix que la jornada anual mínima del personal del sector públic no 
podrà ser inferior a les 37,5 hores setmanals efectives de promig i en còmput anual.  
 
Això no obstant, manifesten que si la direcció ha de fer una adaptació en forma 
d’instrucció o altra normativa sobre quina és la jornada anual a l’ICS en aplicació de 
l’esmentada Llei, tal i com ha insistit en la Mesa, en cap cas opti per la primera 
jornada anual plantejada, corresponent a 1666 hores en el torn de dia i a la banda 
alta de la resta de CCAA, sinó per la darrera oferta de 1650 hores i que correspon a la 
banda baixa de la resta de CCAA, en el ben entès que en qualsevol cas serà una 
decisió unilateral de la direcció de l’ICS i mai un acord de la Mesa Sectorial de Sanitat. 
 
En prova de conformitat, es signa el present document a Barcelona, el dia ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcció de Recursos Humans 
Barcelona, 25 de febrer de 2013 
 


