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CONCURS DE  MOBILIDAD VOLUNTÀRIA DEL PERSONAL D'INS TITUCIONS  PENITENCIÀRIES   l’ICS 
proposa la creació d'un grup de treball per establir les condicions i criteris per al concurs de mobilitat 
voluntària exclusiu per al personal de les institucions penitenciàries; es convocaran les places equivalents al 
10% de la plantilla (aproximadament unes 28 places), i en el cas de la presó Modelo de Barcelona el 100% de 
les places del personal fix (aproximadament 17 places) per poder traslladar-se a altres centres penitenciaris o 
EAPs. 

CONVENI ICS-IDI, l’ICS manifesta que en aquests moments no hi ha cap intenció de modificar cap servei de 
radiologia per tal de que sigui gestionat per l’IDI. Es continuarà com està en l’actualitat. 

CARRERA PROFESSIONAL PERSONAL D’OFICI, sol·licitem que el personal d’ofici que no és de plantilla 
pugui demanar la carrera professional, ja que porten més de 5 anys sense poder presentar-se a cap 
convocatòria. L’ ICS demana que se li facin arribar casos concrets per valorar la diferent casuística existent en 
aquest col·lectiu. 

FORMACIÓ DE RECICLATGE OBLIGATÒRIA FORA DE L’HORARI  LABORAL, la Direcció de persones i 
desenvolupament professional deixa clar que no es pot obligar a cap persona a realitzar un reciclatge per 
condicionar un contracte. El reciclatge ha de ser voluntari, i el treballador que ho demani se li ha de facilitar, 
mai imposar. El reciclatge ha de ser en el seu horari laboral. 

NOMENAMENTS DE PERSONAL FACULTATIU SENSE ESPECIALIT AT, COMUNITARIS  I NO 
COMUNITARIS PER A MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA, l’ ICS justifica la contractació de personal 
facultatiu  sense especialitat i no comunitari en la falta de professionals, que no troben facultatius. Se'ls 
recrimina que la falta de professionals per treballar en l’ICS ve motivada en gran part per les condicions 
laborals que se'ls ofereixen, que fa que es busquin el treball en la privada. Reconeixen que no hi ha hagut una 
bona planificació, i que faran un seguiment dels contractes que es donen a aquest col·lectiu per intentar 
millorar aquestes contractacions. 

INFORMACIÓ SOBRE ELS EQUIPS DE TRANSPLANTAMENT: INFORMACIÓ SOB RE ELS DIFERENTS 
MODELS ALS TERRITORIS, COM ES PAGA I EN QUINS CONCE PTES, la Direcció de Persones i 
Desenvolupament Professional manifesta que està recopilant la informació de com es realitza als diferents 
territoris i que hi ha  un hospital en concret, que no vol donar les dades. Es comprometen a donar la 
informació en la propera reunió de la Mesa. 

TANCAMENT CAPS A LES 20 H, es sol·licita que els centres de primària tanquin a les 20 h. L’ICS respon 
que s'està analitzant el tema dels tancaments dels equips d'atenció primària per unificar horaris, però que 
encara no pot donar una resposta. 

JORNADA DE 35 HORES, demanem  la jornada de 35 hores setmanals, com ja han fet algunes comunitats 
autònomes. La resposta que dóna la Direcció és que el pressupost que tenen és continuista i no poden fer 
front a un tema com aquest. 

P-2010, en la convocatòria de la P-2010 hi ha més places que persones aprovades. Tots els aprovats hauran 
de fer igualment l'acte d'elecció, on s'oferirà a tots aquells que vulguin, quedar-se on estan situats actualment, 
l’ICS vol que hi hagi el menor moviment possible de les ubicacions actuals. Els que estaven aprovats i ara 
passen a suspesos (menys de 10 persones),  des de les diferents Gerències territorials es posaran en 
contacte amb ells per tractar de forma específica la seva situació i assessorar-los jurídicament perquè no 
tinguin cap perjudici com a conseqüència de l'aplicació de la sentència. 
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