Mesa Sectorial 20 setembre de 2019

L’ICS manifesta que si no hi ha modificació de la Llei de pressupostos,
no podrà pagar la Carrera Professional al personal interí
A la reunió del passat divendres dia 20 de setembre la Direcció de l'ICS va manifestar que
de no existir una modificació en la llei de pressupostos, no podrà pagar els nivells de
carrera professional al personal interí. Diuen que la disposició addicional dinovena de la
Llei 4/2017 de pressupostos de la Generalitat 2017 així ho determina, ja que posa un topall
en la despesa a l'hora de pagar els nivells de carrera professional.

CATAC-CTS va proposar a la Mesa Sectorial redactar un Acord per tal de sol·licitar al
Govern la supressió d'aquesta disposició, tota la part social va estar d'Acord però la
Direcció de l'ICS va dir que ells no signarien el document i que ja s'estaven movent per la
seva part. Els sindicats de la Mesa Sectorial presentarem l'escrit.

Informació dels grups de treball de la Mesa Sectorial, s'informa del funcionament dels
grups oberts fins ara, que són, Borsa de Treball, convocatòries de personal d'ofici i
personal de sistemes d'informació. El Grup de Borsa de Treball es tornarà a reunir, ja hem
informat de la proposta infame que han presentat, l'ICS vol arribar a un Acord com més aviat millor. Pel
que als grups de personal d'ofici i sistemes d'informació es convocaran en un
parell de setmanes, per parlar de la proposta de com comptabilitzar el temps treballat, i
posteriorment seguir amb la proposta de temari.

Pacte de Mobilitat Voluntària, diuen que està en cola per aprovar-se el document per Acord
de Govern i esperen que al llarg del mes d'octubre es faci la seva publicació i pugui entrar
en vigor. Un cop publicat, s'obrirà un període d'inscripció de les persones que estiguin
interessades. En una fase posterior, es crearà l'aplicatiu de càlcul de la puntuació dels
sol·licitants de trasllat, i enguany, excepcionalment, s'obrirà o l'1 de desembre o l'1 de
gener, per donar les vacants creades o que quedin lliures després de la data de la
publicació de l'acord.
En relació a la puntuació addicional que tindrà la Infermeria de Primària envers la
Infermeria d'Hospital. Volen posar en marxa un curs de coneixements bàsics del programa
informàtic usat a l'Atenció Primària (ECAP) dirigit a tot el personal. Aquest curs no estarà obert a
tothom alhora, per tant no sabem el temps que es trigarà perquè la totalitat de la
Infermeria d'hospital interessada hi pugui accedir, i d'aquesta manera competir en igualtat de condicions
per una mateixa vacant amb la infermeria d'atenció primària.

Comissions de servei, CATAC-CTS / IAC hem fet arribar la nostra queixa, tot i que les comissions de
serveis segons la llei, s'atorguen segons les necessitats de servei, hi hauria
d'haver uns criteris comuns perquè puguin accedir totes les persones que ho necessiten i
no segons el gestor de torn, que a dit, a algunes persones l'hi concedeixen i a d'altres no,
encara que les situacions siguin iguals.
Es van donar informació de l'estat actual de les convocatòries; si vols la informació, dirigeix-te a la teva
Secció Sindical CATAC-CTS més propera.

