Grup de treball manteniment
resum reunió 17 5 2019

L’ICS proposa començar a parlar de convocar places de manteniment, dels barems i dels temaris, no
accepta algunes reivindicacions sindicals i posa línees vermelles. No convocaran les places de
manteniment a extingir, com les de pintor, fuster, paleta, calefactor, llauner, electricista de carnet
professional i mecànic de carnet professional, algunes places les volen reconvertir a assitent d’ofici.
L’ICS vol convocar places del grup E (assistent d’ofici), del grup D o C2 (tècnic especialista de grau migTEGM) electricista, mecànic i climatització i fluids i del grup C o C1 (tècnic especialista de grau superiorTEGS) electricista, mecànic i climatització i fluids, en total volen convocar unes 250 places
aproximadament, però es concretarà al grup de treball la quantitat total de places de cada categoria.
Des de CATAC-CTS/IAC plantegem que es convoquin unes 280 places de manteniment.
A la reunió del grup de treball de manteniment del proper 7 de juny de 2019, ens passaran les dades
de les places existents de manteniment, de quines categories tenen i altres dades. Des de CATACCTS/IAC hem demanat l’àmbit territorial de les places que convoquen.
Hi ha uns 40 operaris de manteniment (electricistes, llauners, calefactors i mecànics) que no disposen
de la titulació de l’FP1 o de TEGM, l’ICS proposa que es puguin presentar com assistents d’ofici i que el
temps treballat de les categories de manteniment els contabilitzi. Des de CATAC-CTS/IAC hem demanat
a l’ICS que els assistents d’ofici tinguin dret a cobrar la polivalència.
Considerem molt important que desprès de 14 anys sense convocar places de manteniment es vulgui
consolidar la majoria d’interinatges existents l’any 2020.
Els treballadors de manteniment que tenen una plaça laboral indefinida els respectaran la plaça.
Els temaris tranversal i l’específic de cada categoria, son els temaris que serviran per la convocatòria de
les diferents places de manteniment.
Des de CATAC-CTS/IAC hem demanat:
- Que les places de manteniment les convoquin per concurs de mèrits, ens han dit que NO.
- Que NO convoquin places del grup C o C1 per centrar-nos en les places del grup D o C2 i les d’assistents
d’ofici, ens han dit que NO. Les places del grup C o C1, fa molt pocs anys que les ofereixen i hi ha 24
operaris a tots l’ICS, que tinguin aquesta categoria amb mes de dos anys d’antiguitat.
- Que els carnets professionals serveixin per presentar-se a les places de TEGM, ens han dit que NO.
- Que el temps treballat en el grup D o C2 (mecànic, electricista, calefactor i llauner) o TEGM contabilitzi
per presentar-se al grup C o C1 (TEGS d’electricista, mecànic o climatització i fluids), ens han dit que NO.
- Que es convoquin les places oblidades de deliniants, cuiners, telefonistes, conductors i auxiliars de
llenceria, no ens han contestat, per tant es que NO.
Des de CATAC-CTS/IAC no contemplem que cap operari de manteniment es quedi sense plaça i si
qualsevol interí es quedés fora, lluitarem per la seva continuïtat laboral.

Convocarem assemblees per informar i decidir que fem com a col·lectiu
Organitzem-nos per garantir els nostres llocs de treball

