Mesa Sectorial 20-11-2020

L’ICS no assumeix la seva responsabilitat en el fracàs dels aplicatius
informàtics
L’ICS no va voler assumir el fracàs de l’aplicatiu SGRH que té penjat a milers de treballadores entre Borsa
de Treball, Carrera Professional, Mobilitat Voluntària i Processos de Selecció.
L’ICS presenta la taxa de reposició de personal de 2020. Aquesta ascendeix a 1009 llocs de treball (sense
especificar categoria). Aquestes places s’afegiran a les places pendents de la PESCO i a la taxa de
reposició del 2019. CATAC-CTS/IAC ens hem abstingut per la manca d’argumentació en el repartiment
que ha fet unilateralment l’ICS de les places entre les diferents categories. La resta de sindicats han dit
que si al número de places i al repartiment de les vacants per col·lectius.
Selecció I: Situació Convocatòries Lliure-2018
Convocatòria
Situació convocatòries a 20 de novembre de 2020
Setmana del 23.11.2020 convocatòria tribunal per obrir un nou termini per a
la introducció dels mèrits de la CAMFIC dels anys 2016 i del 2017, i per
Medicina Familiar i C.
determinar el termini de sol·licitud de cita prèvia i presentació de mèrits via
INGESTA.
Pediatria
Mèrits validats i pendents de valorar.
Feta la baremació general, pendent de poder validar-la per posterior
TGSS Anàlisis Clin
́ iques
publicació.
DS Fisioteràpia
Mèrits validats i pendent de baremació de mèrits.
DS
Espta.
Obstetrić ia
Mèrits validats i pendent de baremació de mèrits.
Ginecologia
DS Infermeria
Publicats resultats al·legacions puntuació 3a. prova (cas competencial).
TGM Cures Aux Infermeria Introducció mèrits fins 20.11.2020.
Auxiliar Administratiu
Pendent obrir termini per presentar mèrits.
Zelador
Pendent obrir termini per presentar mèrits.
TGSS Diagnòstic per la
Publicats, el 4.11.2020, resultats al·legacions puntuació 3a. prova (cas
Imatge
competencial). Introducció mèrits fins 20.11.2020.
Auxiliar Hoteleria
Fac. Especialista Hospital
Convocatòries en diferents fases en funció de l’hospital i l’especialitat
(337/2017
finalitzades
convocada.
+706/2018, en tràmit)
Tribunal constituï t , publicada la bibliografia i planificades les reunions de
TGSS Citologia i AP
treball.
Tècnic/a PRL A1
Pendent de validar i valorar mèrits.
Tècnic/a PRL A2
Ginecologia i obstetrić ia PASSIR

Pendent publicar
Tribunal constituï t, publicada la bibliografia i planificada
Odontòleg estomatòleg/oga d'EAP
les reunions de treball.
Suspès el 2n. intent de prova (18.10.2020) per la COVIDTTM Treball Social
19
Facultatiu especialista medicina del treball UBP Pendent de publicar
Aquesta és la informació que ens proporciona l’ICS, sense terminis, sense compromisos i sense acceptar
responsabilitats pels continus endarreriments.

A destacar que entrarà en funcionament per aquelles categories que encara no han presentat mèrits, el
sistema INGESTA. Aquest, permetrà presentar la documentació escanejar-la i digitalitzar-la a qualsevol
dels hospitals o DAP’s de l’ICS sense haver de desplaçar-se a la seu central. Sempre s’haurà de demanar
cita prèvia. Aquest sistema s’anirà implantant com a eina del Gestor del Currículum per a la Borsa,
Mobilitat Voluntària Oberta Permanent i Carrera Professional. Un cop introduïda i validada, servirà per a
qualsevol aplicatiu anterior.
L’ICS proposa prorrogar el pla de recursos humans que tenia vigència fins el 2020, pla que ha incomplert
de dalt a baix, ja que no ha pogut negociar un nou, CATAC-CTS recorda els greus incompliments que l’ICS
ha comés amb aquest pla, entre d’altres el compromís de realitzar l’estudi de les càrregues de treball de
tots els col·lectius. Malgrat això Metges de Catalunya, CCOO, UGT i SATSE han acordat la pròrroga.
Borsa de Treball: diuen que l’empresa que ha elaborat el nou aplicatiu ja l’ha entregat. Volen fer una
primera actualització, que no es farà pública, la setmana que ve. Esperen poder treure el primer llistat amb
els nous criteris acordats amb UGT i SATSE a primers d’any. CATAC-CTS manifestem el nostre desacord
de com s’està portant el tema de la Borsa i demanem que el tema informàtic el torni a portar el nostre
personal i no es doni a empreses externes.
Mobilitat voluntària: Encara tenen problemes en el càlcul de la puntuació. Afectarà només a les vacants
generades des de l’1 de setembre de 2020. L’ICS diu que vol treure el primer llistat provisional al
desembre i publicar el definitiu al gener 2021. La gent que estigui prestant serveis relacionats amb la
COVID 19 i hagi demanat trasllat es podria incorporar més tard.
Carrera professional: Diuen que no han pogut treure el llistat provisional la primera setmana de novembre
com s’havien compromès. Esperen poder treure’l la segona o tercera setmana de desembre. Els efectes
de pagament serien del gener de 2021. Per tant, la gent que va demanar la carrera professional al 2019
haurà de tornar a fer la sol·licitud al desembre de 2020.
DPO’s 2020: Confirmen que convocaran la comissió de seguiment del segon acord per tractar el
pagament de períodes inferiors a 6 mesos. Estudiaran la possibilitat de pagar DPO’s a totes aquelles
treballadores que sumant períodes superin els 6 mesos. Tots el sindicats hem demanat que tothom cobri
pel temps que s’ha treballat. CATAC-CTS demana la modificació urgent de la Instrucció que regula el
pagament de les DPOs.
CATAC-CTS/IAC hem mostrat la nostra disconformitat amb el criteri que té l’ICS per no acceptar el permís
COVID que gaudeixen la resta d’empleats públics. Diu que ho tornaran a discutir amb la Direcció i ens
informaran.

Tornem a manifestar que al Joan XXIII s’està utilitzant l’aplicatiu per demanar els dies de festa
contra la plantilla i treure dies de festa del personal si aquest té dies demanats i ha d’agafar la
baixa. L’ICS diu que pren nota del tema i parlarà amb l’àmbit.
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