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Informació de l’evolució de la plantilla 
L’ ICS  presenta un power point amb l’evolució de la plantilla dels anys 2016 -2017 (personal que ha  treballat amb  qualsevol contracte. Ha augmentat la plantilla 
equivalent, i diuen que estem a prop de les plantilles d’abans de la crisi; 40.986,18. Demanem la plantilla estructural (la plantilla real d’un dia de treball) i la realitat 
és clara, la xifra baixa a 36.695, 79 persones. 
Això demostra que és necessari contractar personal perquè la plantilla és molt escassa.  
Demanem l’evolució de la plantilla estructural des de l’any 2009 fins ara. L’ICS diu que ens facilitarà les dades. 

Gaudiment dels permisos, vacances i dies de lleure 
CATAC-CTS/IAC  parlem de les  irregularitats que es cometen dia a dia amb el gaudiment dels dies de lleure que el personal té el dret a gaudir. Demanem 
l’homogeneïtzació de tots els territoris a l‘hora  d’aplicar la normativa de descansos i dies de lleure.  
Deixem clar que la problemàtica és a tots els territoris, però fem menció especial a la situació que pateix el personal de la Metropolitana Nord amb les direccions 
del territori, i en especial del seu Director de Recursos Humans, el Sr. Joan Grau. No es reconeix que el personal de baixa estigui en servei actiu, falta de 
compliment de la Llei de Protecció de dades personals, aplicació de forma fraudulenta dels permisos i un llarg etc. Demanem que d’una vegada per totes l’ICS 
prengui cartes i posi fi a aquesta situació d’indefensió que pateix el personal. 
CATAC-CTS/demanem que es faci un protocol d’aplicació a tots els territoris, per tal de poder justificar els supòsits que donen dret al cobrament del 100% del 
salari en situació d’IT, sense que es vulneri la llei de protecció de dades. L’ICS es compromet a revisar el tema . 
En relació a les DPOs, CATAC-CTS/IAC que malgrat l’Acord de la Mesa Sectorial en relació a l’assignació de la formació com a objectiu,  s’ha vulnerat aquest 
Acord i s’ha posat objectius de formació i a més, fora de l’horari de treball. Demanem que aquesta situació es corregeixi.  

Cronograma de l’OPE  Especial i l’OPE Ordinària 2017 
Ens donen un quadre que adjuntem amb la informació, la previsió de dates i la publicació de les diferents convocatòries. 
Oposicions 2015: S’estan fent les validacions dels mèrits,  posteriorment es publicaran les  llistes provisionals de baremació de mèrits. Volen acabar abans de 
finals del març. Publicaran primer les corresponents a Metge de Família i Llevadora; després Aux. Administratiu/a i Zelador,  finalment TCAI i Infermeria. 
Promoció Interna: A la segona quinzena de febrer es vol obrir el termini de presentació de mèrits. Tècnic superior i Gestió volen obrir el termini la primera quinzena 
de març. 

Informació contractació 
CATAC-CTS/IAC demanem la situació sobre la contractació que s’està fent a l’ICS, ja que als territoris no ens donen cap tipus d’informació.  L’ICS ens fa arribar 
informació al respecte que és molt genèrica, i si és cert que és millor que no tenir res, amb aquesta informació poca cosa podem fer per intentar corregir situacions 
de vulneració de l’ordre de puntuació de la Borsa. 
 
 

 



 

Categoria OPE Especial OPE Total OPE Proposta OPO Ordinària Calendari previst de Data prova 

 2017 Ordinària Ordinària + OPE 2017 publicar DOGC prevista MSSSI 

  2017 Especial    

DS Infermeria 2621 680 3301 Acumular set/oct 2018 12/05/2019 

TGM Cures Aux Infermeria 1263 325 1588 Acumular juny/juliol 2018 28/04/2019 

Auxiliar Administratiu 1078 226 1304 Acumular juny/juliol 2018 07/04/2019 

Zelador 374 100 474 Acumular juny/juliol 2018 10/03/2019 

Fac. Especialista Primària  488     

Medicina Familiar i C. 1054 289 1343 Acumular abril/maig 2018 25/11/2018 

Pediatria  149 149 Convocar 100% febrer/març 2018  

Farmàcia  15 15 Convocades convocadas  

Farmacologia  9 9 Convocades convocadas  

M Preventiva i SP  26 26 Convocar 100% maig/juny 2018  

TGSS Anàlisis Cíniques 150 20 170 Acumular març/abril 2018 21/10/2018 

TGSS Diagnòstic per la Imatge 111 20 131 Acumular març/abril 2019 27/10/2019 

DS Fisioteràpia 94 25 119 Acumular juny/juliol 2018 17/02/2019 

DS Espta. Obstetricia Ginecologia 160 25 185 Acumular juny/juliol 2018 03/02/2019 

Auxiliar Hoteleria 81  81  març/abril 2019 20/10/2019 

Fac. Especialista Hospital 706 337 1043 Convocades 337 maig/juny 2018  

TTM Treball Social  50 50 Convocar maig/juny 2018  

TGSS Citologia i AP  60 60 Convocar abril/maig 2018  

Tècnic/a PRL A1  22 22 Convocar gener/febrer 2018  

Tècnic/a PRL A2  12 12 Convocar gener/febrer 2018  

Tècnic/a Titulat Superior no sanitari  10 10 Convocar (8) informàtica de   

    sistemes + (2) TTS Psicologia/RH març/abril 2018  

TOTAL 7692 2400 10092      


