
 

                           

 

                                    Informació de la Mesa Sectorial del dia 12 de juliol de 2019 

 

 

CATAC-CTS/IAC no signa l’Acord del concurs de trasllats 

obert i permanent de l’Institut Català de la Salut, que afectarà a totes les 

categories 
 

A la Mesa Sectorial del passat divendres es va acordar, per part de l’ICS i els sindicats CCOO, Metges de 

Catalunya, UGT i SATSE, el concurs de trasllats obert i permanent.  

CATAC-CTS/IAC portem anys demanant que es convoquessin concursos de trasllats, però el que s’ha 

signat el passat divendres no el podíem signar ja que suposa una discriminació per al personal DSI (DUI) 

d’Hospitals. A la infermeria de primària se li afegeix una puntuació addicional al barem de fins a 20 punts 

per la formació en Atenció Primària, per coneixements del programa informàtic de primària i pel temps 

treballat a l’Atenció Primària.  

Què significa això?, que davant de qualsevol vacant que estigui afectada pel concurs, la infermeria de 

Primària sempre tindrà una puntuació addicional a la infermeria d’Hospital per poder accedir-hi. Per tant els 

llocs que no vulguin la infermeria de Primària seran l’únics llocs a on puguin traslladar-se la infermeria 

d’Hospital. Una discriminació que CATAC-CTS/IAC no va acceptar i la resta de sindicats van signar. 

 

A més, el personal d’infermeria tindrà una sèrie de llocs amb perfil que s’haurà d’acreditar per poder agafar 

destí en determinades vacants, els perfils són els següents: 

Lloc amb perfil d’Hospitals: 

- Infermer/a de crítics nounats. 

- Infermer/a quirúrgica. 

- Infermer/a de malalts crítics. 

- Infermer/a pediàtrica. 

- Infermer/a de gabinets intervencionistes. 

- Infermer/a de diàlisi. 

- Infermer/a de triatge d’urgències. 

 

Lloc amb perfils d’Atenció Primària: 

- Infermer/a clínica territorial d’Atenció Primària. 

- Infermer/a pediàtrica d’Atenció Primària. 

- Infermer/a d’urgències de triatge CUAP. 

- Infermer/a de gestors de casos. 

- Infermer/a de PADES. 

Aquestes vacants seran cobertes amb les persones amb més puntuació que acreditin el perfil.  

 

El personal Zelador/a d’Hospitals no tindrà gaire possibilitats de traslladar-se  a la Primària, ja que va ser 

declarat a extingir-se mitjançant  l’Acord signat per CCOO, UGT, SATSE i Metges de Catalunya en relació 

a les unitats d’atenció a la ciutadania, les UAC, per tant no es produiran vacants per poder-les demanar. 

 

CATAC-CTS/IAC  sempre ens hem posicionat en contra dels perfils, ja que moltes vegades és la mateixa 

empresa la que utilitza aquest criteri per moure el personal a dit. 

Considerem que després de tants d’anys sense fer-se concursos de trasllats, no és de rebut que es vulgui 

penalitzar d’aquesta manera a la infermeria d’hospitals en relació a la infermeria que presta serveis a 

l’Atenció Primària.  

 

A la reunió de la Mesa Sectorial també es va aprovar el protocol d’actuacions des de la perspectiva del 

treball social, per al tractament del personal de l’Institut Català de la Salut en situació de violència 

masclista i/o  intrafamiliar, que va ser aprovat per unanimitat de totes les organitzacions  assistents. 


