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El barem de la convocatòria 2015 canviarà els crite ris de 
puntuació de la Borsa de Treball 

CATACCTSIAC es va quedar sol en la defensa de no modificar el barem de la Borsa de Treball 
degut a que la convocatòria de 340 places del 2015  va ser rídícula i que per tant no es tingués en 
compte. Ja sabeu que el pacte de la Borsa de treball signat per SATSE i UGT estableix que el 
barem de la Borsa de Treball s’ha d’actualitzar al barem de la darrera convocatòria. La resta de 
sindicats de la Mesa no es van pronunciar i l’ICS va dir que no es tindria en compte la nostra 
petició. 
 
Retribucions equips de transplantament 
Tots els sindicats tornem a demanar que s’homogeneïtzin funcions i retribucions dels diferents 
territoris i equips. Demanem la transparència en l’elecció de membres dels equips.  
L’ICS es compromet a treballar el tema. 
 
Proposta de pagament per la manca de metges 
Davant la manca de metges de família i pediatres per atenció primària,  l’ICS informa aquesta 
mesura per pal·liar aquesta mancança, només a aquelles zones amb falta de metges i per 
períodes d’un any.   
En la mateixa direcció que la mesura  anterior, per la falta de professionals, es proposa 
l’exempció del requisit de nacionalitat espanyola en aquells llocs i especialitats que falten metges. 
L’ICS explica que estem formant especialistes que després no podem contractar perquè no tenen 
la nacionalitat. 
CATACCTS manifesta que aquesta mesura afectarà a la resta de personal dels equips, i que això 
no s’ha tingut en compte.  
 
Calendari per l’estudi de càrregues de treball prev ist al PORH 
El Pla d’ordenació dels recursos humans de l’ICS estableix la necessitat de fer un estudi de les 
càrregues de Treball. Van presentar el següent calendari per poder-lo portar a terme 
Previsió de calendari: 
2017- Metges Atenció Primària 
2018 1er semestre- Metges Hospital i Infermeres Primària 
2018 2on semestre – Infermeres Hospitals i TCAIs 
2019- Funció administrativa 
2020 – Resta de categories 
 
DPOs 
Tornem a manifestar d’incompliment que s’està produint als centres de l’Acord de la Mesa 
Sectorial en relació a l’assignació de les DPOs. Malgrat L’Acord de la darrera Mesa Sectorial que 
establia que la formació no podia ser un objectiu, no s’està complint i s’estan assignant objectius 
de formació. Així mateix, d’objectius grupals s’estan posant  7 o més ítems que impossibiliten el 
seu compliment i no guarda cap relació entre els objectius grupals i els individuals.  
L’ICS es va comprometre a solucionar el problemes, però de cara al 2018 diuen que ara no es pot 
modificar res. 
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