
Resum de la Mesa Sectorial de Sanitat de data 30 de setembre de 2016

Concurs oposició exclusiva de Promoció Interna

L’ ICS presenta a la reunió de la Mesa Sectorial de Sanitat del dia 30 de setembre de 2016, els Criteris
Generals que vol aplicar a aquesta Convocatòria  de Promoció  Interna: Però NO SÓN APROVATS.

CATAC-CTS no està d'acord amb aquests criteris, es trenca la igualtat que hauria d'haver entre tots els
candidats, ja que el barem només puntua els serveis prestats de la categoria a la qual s'opta, així com
la majoria de la formació. No tothom ha tingut l'oportunitat de fer promoció interna temporal. A més a
més  a les categories de Tècnic superior i de gestió de la funció administrativa no convocaran el 100 %
de les places ocupades per promoció interna, en contra de l’acord amb la part social, segons l’ICS
algunes places per perfil professional o per titulació especial no sortiran, només convoquen el 80%.

Evolució de la plantilla

L’ICS va donar dades de la situació de la plantilla actualment. Així mateix van manifestar que la seva
intenció és suprimir els contractes eventuals de mes a mes, i fer més interinatges.

CATAC-CTS vam manifestar que considerem que s’han de tornar a les plantilles d’abans de 2012.

Aplicació de la Sentència del Tribunal Suprem-P-2010

L’ICS ens comunica que el dia 26 de setembre de 2016 van rebre la notificació de que la sentència és
ferma. L’ICS manifesta que aquesta setmana demanarà al Tribunal com han d’executar-la, i actuarà
d’acord amb al que estableixi el Jutge.

Estat situació de la convocatòria 2015

L’ICS manifesta la seva intenció de convocar durant la segona quinzena de novembre la tercera prova,
supòsits pràctics que es resoldran tipus test. Aquest supòsits aniran relacionats amb els temaris
utilitzats a l’anterior prova (Transversal i específic). També volen fer el mateix dia la prova de
competències, que segons ells,  no s’haurà d’estudiar, seran tests psicomètrics que s’han de respondre
segons las funcions que es fan habitualment, seguint EL MODEL DE COMPETÈNCIES DE L’ICS que
trobareu al seu web.

Recuperació del 100 % de les DPO en pressupostos 2017

Es va demanar recuperar per l’any vinent el 100% de les DPOs. CATAC-CTS no només va demandar
la  DPO, vam recordar a l’ICS que encara hem de recuperar el FAS, el 100 % en cas de IT, l’any de
carència de la carrera professional, etc...

Provisió de llocs de comandament

Hi ha una disparitat de criteris segons els territoris. Es demana que aquest  criteris siguin
homogenis, més democràtics i més transparents.


