
Procés de privatització del servei d’Informàtica 
de Primària de Barcelona de l’ICS

Volem fer-vos arribar informació referent al procés de privatització del servei d’informàtica de l’ 
ICS i en concret de com ha afectat en el nostre Àmbit.

El mes de juny de l’any passat es va fer públic que l’Institut Català de la Salut es veuria afectat pel 
procés d’externalització i privatització del conjunt de serveis d’informàtica de la Generalitat de 
Catalunya.

En el moment que varem tenir coneixement d’aquest procés varem iniciar les actuacions per tal que 
se’ns facilités la informació de com afectava això al nostre personal i varem per fer pública la 
posició contrària del sindicat a aquest procés de privatització.

Així, el 17 de juny de 2013 varem tenir una reunió amb el director de Recursos Humans de l’ICS, 
de la qual es va penjar nota informativa en el web de CATAC-CTS/IAC. En aquesta ja varem 
informar que no se’ns donava informació clara del futur del nostre personal. Es deia que l’afectació 
dependria de les tasques que tenien assignades i que dependria de que les empreses adjudicatàries es 
quedessin el personal afectat pel procés.

A partir de les reunions amb els treballadors d’informàtica, a finals de juny es va elaborar un quadre 
del personal que en formava part i de les tasques assignades. A partir d’aquí es va posar de manifest 
que la major part del personal tenia tasques de caràcter divers que feia difícil poder definir si es 
veuria o no afectat pel procés.

El 2 de juliol de 2013 el portal de l’ICS publica una nota amb el títol Informació sobre la 
implantació del nou model de gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació de la 
Generalitat de Catalunya a l’ICS. Aquesta informació s’acompanyava d’un document en que es 
concretava una sèrie d’elements en relació a aquest procés en el conjunt de la Generalitat i a l’ ICS. 
En aquest document hi consta que entre les coses que es faran, en relació al personal:

• Garantir l’acompanyament des de Recursos Humans de tots els professionals afectats. 
• Obrir un espai a totes les intranets amb informació actualitzada del nou model TIC. 
• Posar a disposició del personal afectat una adreça de correu electrònic per fer consultes i 

resoldre dubtes. 
• Fer difusió interna del procés, per tal de garantir-ne la màxima transparència. 

Es prou evident que tot això, en especial el que fa referència a la transparència i la informació als 
professionals afectats, va ser flor d’un dia.

Com sigui que en les reunions amb la nostra Gerència no se’ns donava cap informació, la varem 
demanar per escrit del 17 de juliol de 2013, on demanem la llista del personal que forma el servei, 
la previsión de les persones afectades pel procés d’externalització i els criteris que s’utilitzarien per 
definir els llocs de treball afectats. A la nostra sol·licitud la Gerència va respondre que l’Institut 
Català de la Salut i el CTTI estava treballant en el tema del procés d’externalització i que quan es 
disposes de més informació se’ns podria informar. Així, en cap moment se'ns va donar resposta a 
les nostres demandes d’informació, ni en les reunions, ni en les sol·licituds d’aquella informació 
que, com a representants dels treballadors, se’ns hauria de facilitar.

El 7 de novembre, davant de la manca d’informació, i del neguit del personal d’informàtica per la 
proximitat del mes de gener en que s’iniciava el procés d’externalització, varem demanar una 
convocatòria extraordinària de la Permanent de la Junta de Personal amb la Gerència per tal de 
tractar el tema d’informàtica de l’Àmbit. La Gerència no va acceptar aquesta reunió fins a finals de 
mes i el dia abans de fer-la va anul·lar la reunió per problemes d’agenda. En la següent reunió 
ordinària de la Permanent de la Junta de Personal amb la Gerència, el mes de desembre, no es va 
donar cap informació respecte al tema.

No tenim cap nova informació fins que en la sessió de 16 de novembre del grup de treball de la 
Mesa Sectorial de l’ ICS sobre mobilitat voluntària, el responsable del Gabinet de Comunicació de 
l‘ICS, senyor Faixedas, i un responsable del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació (CTTI), el senyor Jordi Gavaldà, va fer una presentació del nou model TIC, de la qual 
varem donar la corresponent informació en una nota informativa en el nostre web. En aquesta 
reunió es va tornar a afirmar que s’estava negociant en relació als llocs de treball del personal 
afectat i que encara no hi havia res definitiu. Els nostres representants varen demanar la plantilla del 
personal de l’ICS que prestava serveis a l’Àrea TIC, amb identificació dels llocs de treball, les 
categories i les tasques que es realitzaven. Aquesta informació no es va facilitar en aquesta reunió ni 
amb posterioritat als representants de la Mesa Sectorial.

El 24 de gener, en una sessió de la Mesa Sectorial de l’Institut Català de la Salut, es va presentar el 
nou model de serveis de microinformàtica de la Generalitat, lliurant la informació que contenia un 
PowerPoint que es va fer públic al finalitzar la reunió a la intranet de l’Institut Català de la Salut. En 
aquesta informació es facilitaven les dades dels professionals globals de l’ICS i dels Àmbits 
territorials que es veurien afectats pel procés de privatització. En la reunió se’ns informa de que 
l’ICS, el CTTI i les empreses adjudicatàries van arribar a un acord, de mantenir un contracte de com 
a mínim de dos anys i amb les mateixes retribucions,per a tots els companys desplaçats 
d’informàtica. En aquesta sessió es va fer referència que es convocaria reunions de les Juntes de 
Personal de tots els Àmbits i Hospitals de l’ Institut Català de la Salut el dia 27 de gener on es 
donaria informació del procés amb tota la informació corresponent i que també s’informaria als 
treballadors.

El dia 23 al vespre la Gerència de l’Àmbit de Barcelona va enviar un correu electrònic a la Junta de 
Personal convocant-nos a la reunió el dia 27 de la Permanent corresponent al nou model 
d’informàtica.

El dia 27 a les 9.30h es va fer la reunió amb Junta Permanent i la Gerència va donar exclusivament 
la informació del PowerPoint i va informar que a les 12 hores d’aquell mateix dia tenia una reunió 
convocada amb els treballadors per donar-los la mateixa informació. Cal tenir en compte que la 
informació que es va donar era disponible des del divendres al migdia per a qualsevol persona que 
tingués accés a la intranet de l’ Institut Català de la Salut, és a dir, per a qualsevol persona que 
tingués accés a la intranet de qualsevol Departament o ens de la Generalitat de Catalunya, amb la 
qual cosa la informació que van tenir els treballadors i els seus representants ja feia dies que era 
disponible per a qualsevol persona que presta serveis a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

Hem fet tot aquest relat per tal d’aclarir que en cap moment els delegats de la nostra organització 
hem tingut la informació que hauríem de tenir d’aquest procés, dificultant així la nostra capacitat 
d’actuar en defensa dels treballadors i les treballadors de l’Àrea d’informàtica del nostre Àmbit.

El 28 de gener,en entrevistes personals, gaire bé tota la plantilla d’informàtics van rebre la 
comunicació de la modificació de la relació dels seus llocs de treball d’aquest Àmbit. Diem gaire 
tota la plantilla, perquè gerència va considera que cinc treballadors que feien tasques d’explotació 
de dades no estaven afectats per aquest procés de privatització.

En el mes de febrer hem tingut reunions tant amb RRHH del nostre Àmbit, com amb RRHH de 
l’ICS, sense aconseguir cap informació d’aquest procés.

El 26 de febrer, gerència del nostre Àmbit convoca als professionals fixes per comunicar la seva 
nova destinació i les tasques que realitzaran a partir de l’1 de març.

El 27 de febrer, gerència del nostre Àmbit convoca als professionals interins per comunicar el seu 
cessament com a interins, i que a partir de l’1 de març passaran a formar part de les empreses 
externalitzades.

Com a resum de tot el que ha estat aquest procés volem precisar: 

1. La decisió de privatitzar no es fonamenta en una millora de serveis sinó en una decisió 
política d’afavorir la participació de les empreses de tecnologia de la informació i la 
comunicació a Catalunya. (info web Dept. Economia). Això va en la seva posició d’afavorir 
l’activitat empresarial a costa de la pèrdua dels serveis públics gestionats per la pròpia 
Admistratació.

2. En aquest procés no s’ha donat la informació que correspon ni als treballadors ni als 
representants dels treballadors. 

3. La institució ha actuat aprofitant durant tot aquest temps d’un personal que està en 
categories professionals que no corresponent a les tasques que desenvoluparan i aprofitant 
que un percentatge important d’aquesta plantilla era interina d’aquestes categories 
professionals. 

4. Durant els anys 2012 i 2013 s’ha passat a una part d’aquest personal a categories 
professionals d’informàtica prèvia renúncia del lloc que ocuparan com a personal de gestió i 
serveis prèvia renúncia al lloc de treball que ocupaven com a personal de gestió i serveis 
sense donar oportunitat de consolidar el lloc de treball i sense informar-los del procés de 
privatització de l’Àrea TIC que ja s’havia iniciat per part del CTTI i que afectaria 
necessàriament els seus llocs de treball. 

5. En aquest procés de privatització i externalització es presenta com una actuació positiva per 
part del CTTI i de l’Institut Català de la Salut el compromís de les empreses adjudicatàries 
del concurs d’oferir-los la possibilitat d’incorporar-se a la seva plantilla. En realitat, amb 
això es posa a disposició d’aquestes empreses personal amb els coneixements necessaris de 
les tasques i de la institució on prestaran els seus serveis que farà possible que les empreses 
adjudicatàries s’estalviïn el cost d’un procés d’adaptació a una estructura diferent i més 
complexa en relació a la resta de les àrees administratives que s’han fet càrrec. 

6. En aquest context també cal entendre el manteniment d’una estructura de servei que seguirà 
existint a càrrec de personal de l’Institut Català de la Salut i que no figurava contemplada en 
el disseny del procés, quan l’empresa adjudicatària no coneixia la complexitat de l’estructura 
on hauria d’actuar. Tot això sense que es descompti un cèntim a les empreses adjudicatària 
per uns costos que ja no tindran i que haurà d’assumir l’ ICS. Un negoci rodó. 

7. En el procés de determinació del personal que mantindrà la seva vinculació a l'ICS no hi 
hagut cap transparència ni cap informació de criteris que s’hagin presentat als treballadors i 
als seus representants. Amb això es vulneren els principis de selecció del personal presents a 
la llei i a la normativa que regula la borsa de treball i diferencia aquest procés d’altres 
seguits en casos d’afectació de llocs de treball. 

8. A la manca d’informació del procés s’afegeix el fet que es va contractar el mes de gener un 
professional en un lloc de treball d’informàtica que tenia 0 punts en la Borsa de Treball, en 
un context en què personal d’aquest servei es veurà cessat del seu lloc de treball que ha 
ocupat durant anys. CATAC-CTS/IAC ha denunciat aquest fet tant en l’Àmbit de la Junta de 
Personal de l’Àmbit, com a la Mesa Sectorial de Sanitat. 

9. CATAC-CTS/IAC també ha fet pública la denúncia de la irregularitat de tot aquest procés 
davant del Síndic de Greuges. 

En el nostre web trobareu un recull més ampliat de tot aquest procés.

http://www.catacctsiac.cat/principal5.php?m=cb04be454f5055701000fbd9a7c0dd15&i=23460
http://www.catacctsiac.cat/docs_observatori/model/privatitzacio/tic_20140120_sindic_greuges.pdf
http://www.catacctsiac.cat/docs_observatori/model/privatitzacio/20130619_ics_model_tic_reunio.pdf
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