
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La IAC es reuneix amb el conseller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública 
 

 
IAC torna a plantejar la 
demanda de fer efectives 
les Resolucions 
parlamentàries en relació 
amb el retorn de les 
retallades i per això ens 
sembla insuficient l’acord 
de retorn de les pagues i, 
a més, dubtem del seu 
compliment, ja que hem 
tingut moltes mostres 
d’incompliment d’acords 

per part d’aquesta administració. 
 
Per a la IAC és prioritari que el PESCO sigui realment estabilització i consolidació 
del personal i no un ERO encobert, demanda que la IAC porta fent des del 2017. 
Per això, exigim al conseller que, seguint la voluntat expressada per la majoria del 
Parlament de Catalunya, presenti el decret llei que permeti la consolidació real 
per concurs de mèrits. Dubten de la seva constitucionalitat i ens responen que 
estan pendents de l’informe del Gabinet Jurídic Central.  
 
Hem posat de manifest l’incompliment reiterat per part de l’ICS dels acords de la 
MEPAG, com per exemple, el percentatge del 40% en la fase de concurs de les 
convocatòries PESCO (que l’ICS manté en un 33%)  i el dret a hores per 
indisposició. 
 

 

 



La IAC també ha demanat responsabilitats pel col·lapse del programa informàtic 
ESFERA i el perjudici que això ha implicat a treballadores i treballadors, famílies i 
alumnes, alhora que hem manifestat que, una conselleria que fa bandera de 
polítiques digitals, no pot funcionar amb un sistema low-cost i amb una 
desinversió estructural.  
 
El conseller fa especial incidència en la creació del districte administratiu a la Zona 
Franca de Barcelona i el que això representa en relació amb un nou concepte 
d’administració. En aquest sentit, recalquem que és necessària i urgent una nova 
llei de conciliació, les 35 hores i una flexibilitat real i total de jornada i horaris. No 
es pot implantar una administració del segle XXI amb polítiques de personal del 
segle XIX. 
 
Hem denunciat el perill de privatització de drets bàsics de la ciutadania que 
comporta el projecte de llei de contractació, #lleiaragonès. En aquesta sentit, hem 
demanat, amb la màxima urgència, la presència del Sr. Aragonès a la MEPAG, 
perquè doni explicacions d’aquest nou atac als serveis públics i a les seves 
persones treballadores. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


