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L'ICS s'ha compromès, un cop escoltades les propostes de la part social, a elaborar un document 

on establirà definitivament les condicions que regiran el concurs de trasllats.

Concurs de trasllats d'infermeria:

L'ICS segueix plantejant-se la realització del trasllat en dues fases: 

 Una primera restringida i exclusiva per a DUI de primàries entre primàries i d'hospitals entre si

 Una segona fase en què podrien concursar tant la infermeria de primària com la d'hospital

Qui participés en la primera fase i obtingués el trasllat no podrà participar en la segona per impossibilitat legal  

en no haver transcorregut més d'1 any entre les dues convocatòries.

Places convocades:

50 % del personal interí, 100% de les Comissions de Servei (excepte P-2010), 100 % dels Reingressos prov.

Places no convocades:

Enfermeria de Cap II, Entitats alienas, Comissions de Servei atorgadas com a conseqüència de la P-2010.

CATAC-CTS/IAC hem reclamat criteris clars i públics sobre la determinació i identificació de les places  

afectades per les convocatòries i no caure novament en l'arbitrarietat que va tenir lloc al cessament de personal  

que ocupava plaça interina o eventual en la convocatòria de la P-2010, i que es publicitin les places per centre  

de treball perquè hi hagi més transparència, però l'ICS segueix mantenint que el nomenament sigui per Gerència 

Territorial i l'adjudicació per SAP.

La Direcció de RRHH manifesta que s'ha de garantir que el nombre de places a l'inici del concurs (sumats  

el personal fix i l'interí) sigui el mateix que al finalitzar-lo. Hi haurà un compromís de no amortitzar cap plaça  

en tot el procés i així quedaria recollit en l'hipotètic acord que se signés en la Mesa Sectorial. Respecte dels  

criteris de cessament d'interins, l'ICS ha manifestat la seva disposició a retirar el criteri de l'absentisme i acabar  

de definir els criteris en Mesa.

 Finalment, i en relació al barem a utilitzar, l'ICS pretén que els serveis prestats es sectoritzin, és a dir, que 

el 50% d'aquest apartat sigui per serveis prestats en Atenció Primària i el 50% restant per serveis prestats en 

Hospitals, de manera que si només es tenen serveis prestats en un dels dos àmbits, es podria optar com a màxim 

a la meitat de la puntuació en aquest apartat.

Hem manifestat el nostre total desacord amb aquesta possibilitat. La normativa vigent estableix que, en el  

concurs de trasllats,  el  barem de mèrits ha de valorar principalment el temps de serveis prestats.  Així hem 

proposat  que  la  puntuació  màxima per  aquest  ítem s'aconsegueixi  amb 25  anys,  en  concordança  amb els  

requerits per accedir al 4t nivell de carrera professional (que és un altre apartat del barem) i no amb 11 anys com 

pretén l'ICS, amb aquesta mesura aconseguiríem dos objectius: d'una banda se li atorgaria un pes específic a 

l'antiguitat i per altra s'evitaria la tendència als empats en la puntuació.

La resta de categories es convocaran una vegada finalitzada la convocatòria específica 

d'Infermeria


