Demandes per la convocatòria de places de
manteniment a l’ICS

L’any 2005 es van convocar per última vegada molt poques places de
manteniment, que no van donar la possibilitat de ser estatutari a la majoria
d’interins que teníem i tenim, 14 anys després l’ICS ens convoquen a un grup de
treball per parlar del tema als sindicats presents a la Mesa Sectorial de Sanitat
(CATAC-CTS/IAC, CCOO, UGT, Metges i Satse). És vergonyós que tinguem
interins de 25, 20, 15 o 10 anys d’antiguitat, fins i tot hi ha interins de
manteniment que cobren el 4t nivell de carrera professional o que s’han jubilat,
cal revertir aquesta situació afavorint la consolidació del personal de
manteniment amb places estatutàries.
1r. Volem que es convoqui un concurs de mèrits per ofertar places d’assistent
d’ofici (hi ha poques places), de mecànic, d’electricista, de llauner i de
calefactor. L’article 61.6 de l’EBEP (Estatut Bàsic Empleat Públic) ho permet i si
l’ICS té voluntat es pot fer. CATAC-CTS/IAC només acceptarem un concurs
de mèrits.
2n. El nombre places ofertades volem que siguin el 100% dels interinatges
existents, sempre i quan, els carnets professionals serveixin per presentar-se a
la convocatòria de mèrits, seguint els criteris de l’actual borsa de treball de l’ICS.
En el cas dels mecànics el carnet professional de gas, els electricistes el carnet
professional d'electricista, els llauners el carnet professional de llauner o de gas i
els calefactors el carnet professional de calefactor o de gas.
3r. En el cas que les places ofertades de mecànic, electricista llauner i calefactor
no puguin presentar-se amb els carnets d’instal·ladors, volem que totes les
places d’interinatge ocupades pel personal de manteniment que només disposen
d’aquests carnets, no siguin ofertades a la convocatòria i que es preservi i es
garanteixi el seu lloc de treball fins la seva jubilació.
4t. Que el temps treballat a una categoria de manteniment, diferent a la
que es presenta el candidat a ser estatutari, també puntuï per calcular els
mèrits en un percentatge no inferior al 25%.
5è. En el cas que l’ICS es negui a fer un concurs oposició de mèrits, es important
tenir en compte que qualsevol prova que es vulgui realitzar tingui uns continguts
bàsics i senzills de cada categoria, tenint el compte les tasques que realitzen el
personal de manteniment en els seus centres de treball. També en el cas dels
temaris específics de cada categoria cal que els continguts d’aquests siguin
bàsics, senzills i relacionats amb les tasques que realitzen.
6è. En el cas que l’ICS es negui a fer un concurs oposició de mèrits, cal que les
preguntes de les diferents proves no descomptin punts, que no hi hagi nota de

tall i que el tribunal sigui representatiu dels diferents centres hospitalaris o de
primària on tinguin personal de manteniment.
7è. Que no es convoquin places del grup C o C1 de cap de les 3 categories
de tècnics especialistes de grau superior (TEGS) mecànic, electricista,
climatització i fluids. La gran majoria del personal de manteniment de l’ICS no té
reconeguda aquesta categoria i des de fa molt poc temps que operaris de
manteniment han pogut promocionar a TEGS per promoció interna temporal.
Quan acabi el procés del concurs d’oposició de mèrits del grup D o C2, caldrà
plantejar-se posteriorment un concurs oposició de promoció interna del grup C o
C1, entretant demanarem que tot el personal de manteniment pugui
promocionar per promoció interna temporal al grup C o C1.
8è. Volem que es convoqui un concurs oposició de mèrits per a les categories
oblidades com la de conductor, telefonista, deliniant, informàtica, cuiners,
auxiliars de llenceria i altres categories minoritàries que existeixen a l’ICS.
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