
Informació de la Mesa Sectorial  

                 del 6 de maig de 2016 
 

CATACCTS vam demanar que per a la propera Mesa Sectorial abans 
d’enviar l’ordre del dia es faci una reunió per a poder consensuar els punts. 
No és de rebut que es convoqui una Mesa amb 24 punts a l’ordre del dia. 
L’ICS va estar d’acord i es farà una reunió prèvia per tal d’elaborar l’ordre del 
dia. 

L’ICS va informar dels següents temes: 

Aplantillament , s’aplantillaran a 534 persones abans de juliol 2016, l’ICS va 
dir que el seu propòsit és continuar convertint contractes eventuals en 
plantilla estructural. S’identificaran les places per territori abans de portar-la a 
terme. 

Convocatòria promoció interna , es farà un grup de treball per parlar 
d’aquest tema. 

Convocatòria oferta pública , encara no saben quin número de places 
podran convocar.  

Pacte mobilitat voluntària SAPs , diuen que a partir de la segona setmana 
de juny ja estarà operatiu. 

Acord estratègic ICS-ICO, l’acord està anunciat però encara no està tancat. 
No serà una aliança estratègica, serà un acord entre dos empreses 
públiques. No ha de suposar que el personal estatutari passi a ser personal 
laboral, això no està decidit però no ha de ser així. CATACCTS  vam dir que 
això no pot comportar una pèrdua de plantilla ni d’activitat per a l’ICS, i que 
esperem que se’ns doni informació de la situació quan es tinguin dades de 
l’acord.  

Gestió de conflictes, volen formar persones als diferents territoris per tal de 
que facin de mediadors quan es detecti que hi ha un conflicte. Amb aquesta 
mesura volen millorar el clima laboral. CATACCTS vam manifestar que els 
conflictes en la majoria dels casos venen donats pels directors, i primer 
s’hauria de depurar els gestors que tenim als diferents territoris, ja que amb 
aquesta mesura segur que hauria menys conflictes. Creiem que serà difícil la 
labor dels mediadors en la situació actual. 

 


