
 

 
 

 
 

UGT, SATSE i el Sindicat de Metges deixen al person al de l’ICS al 
peus d’un Pacte de Borsa de Treball infame 

 
Tal i com havíem informat el passat divendres 22 es presentava el Pacte de la Borsa de Treball a 
la Mesa Sectorial per a la seva signatura. CATAC-CTS i CCOO no vam signar l’Acord, cosa que 
si van fer UGT, SATSE i Sindicat de Metges. 
Sorprèn que SATSE denunciés el Pacte anterior de la Borsa de Treball per poder-lo utilitzar en la 
campanya electoral i ara signi un que és pitjor que el que van denunciar, sorprenent no?. Sorprèn 
que el Sindicat de Metges pugui signar una Borsa de Treball com aquesta, a qui beneficia aquest 
Pacte?. Perpetua l’avaluació dels superiors jeràrquics, es podrà contractant a dit sense cap 
puntuació de Borsa i , ara, l’antiguitat de la gent no serveix per a res, amb 7 anys es tindrà el 
topall  de temps treballat, deu algun favor el Sindicat de Metges i l’ha hagut de pagar?, l’Acord de 
la sortida de vaga dels metges de Primària ens ha sortit ben car. 
Però per sobra de tot UGT, un sindicat que ha deixat ja fa temps la defensa de les persones 
treballadores i es dedica només al seu negoci de la formació, però a sobra d’això diuen que 
signen perquè si no és així ens aplicaran l’Acord de la Borsa de Funció Pública, però, quin Acord 
de Borsa de Treball hi ha a Funció Pública?, cap, simplement és mentida. Es refereixen a la Mesa 
d’Administració i Tècnic, però perquè no parlen de la Mesa del Personal Docent.?, la mateixa 
Direcció de Recursos Humans de l’ICS va manifestar que no pot aplicar l’Acord d’altres Meses de 
negociació. Però han de justificar que han venut al personal i a sobre ells són els que ens han 
alliberat d’una altra cosa pitjor, es pot tenir més indecència?, es pot ser més mentider?. 
Han signat un Pacte infame, que dilapida el pes del temps treballat, que deixarà al personal en 
mans d’un qüestionari d’avaluació subjectiu i que encara atorgarà més poder al càrrecs 
intermedis, a més de podran continuar contractant a dit sense cap ordre de puntuació a la Borsa. 
Un pacte infame al igual que els sindicats que l’han signat. 
 
Carrera Professional, l’ICS va manifestar que no publicarà les resolucions provisionals de la 
Carrera Professional demanada a l’any 2018 ja que, com ja vam informar, existeix el topall de 
despesa que figura a la Llei de pressupostos i per tant no poden pagar-la, per això no faran cap 
resolució provisional. Si hi ha Llei de pressupostos al 2020 que retiri el topall de despesa, 
efectuaran el pagament, si no és així no. Tot el personal que demani canvi de nivell,  com el 
personal interí han de demanar la Carrera professional durant el mes de desembre. 
 
DPOs, CATAC-CTS vam denunciar l’incompliment fragant  que l’ICS fa  de la instrucció 1/2008 
que regula el funcionament de l’aplicació de les DPOs. L’ICS va dir que convocarà la comissió de 
seguiment de l’Acord de 2006 per tractar el tema. 
 
CATAC-CTS vam signar l’Acord sobre especialitats mè diques  en les que hi ha dèficit de 
professionals per atendre necessitats assistencials de la població a la que presta serveis l’Institut 
Català de la Salut. 
 
L’ICS va donar informació sobre l’estat actuals de les convocatòries, si vols informació es pot 
dirigir-te  a la teva secció sindical de CATAC-CTS més propera, o contactar amb els nostres 
delegats i delegades. 
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