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REGULARITZACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A COBRAMENTS DE 
FACTURACIÓ A TERCERS A l’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

 
CATAC-CTS/IAC manifesta els problemes existents amb la facturació a tercers pel que fa a la 
custòdia dels diners en metàl·lic que percep el personal, l’ingrès que s'ha de realitzar en les entitats 
bancàries a nom del treballador, etc., i demana que es revisi el circuit establert. L’ICS es compromet 
a revisar-ho. 
 
HOMOGENEÏTZACIÓ DEL PROCEDIMENT PER EXTRACCIÓ I 
TRANSPLANTAMENT D’ÒRGANS I INFORMACIÓ SOBRE RETRIBUCIONS EN 
ALTRES DISPOSITIUS ESPECIALS COM SÓN DIVAS, HEMODINÀMICA, ETC. 

 
L’ICS diu que continua treballant una proposta per unificar criteris de pagament, d'accés per  formar 
part de l'equip de trasplantaments, i de descansos. Ens informen de com es retribueix pel que fa a 
infermeria en els dispositius especials com el DIVAS i Hemodinàmica als diferents hospitals de l’ICS. 
 
CÒMPUT TIS PER A NOMENAMENTS DE REFORÇ 

 
Hi ha personal facultatiu als que no se’ls està retribuint de la mateixa manera que a la resta, 
malgrat que tenen els mateixos “cupos”. L’ICS diu que aquesta retribució només és per als llocs 
estructurals. Les eventualitats no estan percebent el salari en relació als “cupos”. Malgrat això, 
diuen que als eventuals de llarga durada els és més fàcil poder corregir la situació però pels 
contractes de curta durada és més complicat. L’ICS informa que està treballant per fer interinitats i 
anar reduint el nombre d’eventualitats. D’aquesta manera la situació és podrà solucionar. 
 
CONDICIONS DE TREBALL EN GUÀRDIES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
Els sindicats de la Mesa Sectorial transmeten a l'ICS que les condicions de treball dels 
professionals en les guàrdies no són les adequades (tant per al personal propi d’ACUT com per als 
professionals dels equips), per falta de personal, per les condicions de molts dels edificis on es 
realitzen les guàrdies, falta de vehicles, de seguretat, etc. 
 
PROPOSTA SISTEMA DE MOVIMENT VOLUNTARI PERMANENT 

 
Per tal que el personal es pugui presentar a un concurs de mobilitat voluntària, però sense haver 
d'esperar cada x anys. L'ICS està treballant en una proposta de Moviment Voluntari Permanent, que 
permetria sol·licitar una vacant en un altre hospital o SAP, també de diferent Gerència Territorial. 
Convocaran a la part social a un grup de treball per acordar el desenvolupament aquest projecte. 
 
El proper 5 a les 16 hores es continuarà amb la resta de punts de l’ordre del dia de la Mesa 


