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L’ICS no vol reconèixer el seu despropòsit 
organitzatiu a les proves de les oposicions  

La intervenció de l’ICS a la Mesa Sectorial en relació a tota la moguda que va passar el 
dia de les proves de les oposicions, va ser per dir que era la vegada que menys 
reclamacions s’han fet, i que tot s’havia fet de manera correcta. També van dir que ara és 
el tribunal de la convocatòria qui ha de dir si s’accepten, o no, les reclamacions 
presentades.  

CATACCTS/IAC vam tornar a fer referència al nostre escrit, on posem de manifest els fets 
succeïts i on demanem responsabilitats. L’ICS ha de donar explicacions de tot el que ha  
passat i prendre mesures. Van tornar a manifestar que el tribunal es pronunciarà. 

Oferta publica 2016, hem demanat informació a sobre de la situació actual en relació a 
l’oferta pública d’aquest any. El Conseller Comín va dir al Parlament que amb la pròrroga 
pressupostària no hi hauria oferta. L’ICS va manifestar que han demanat poder convocar 
2166 places i que estan a l’espera de rebre una contestació. 

CATACCTS/IAC, ha sol·licitat que s’apliquin les 30 hores d’absència per motius de salut al 
personal estatutari, de la mateixa manera que les poden gaudir el personal docent i els 
funcionaris. Vam dir que presentarà a la Mesa el cost que suposa  l’aplicació de la mesura 
i demanaran a Funció Pública pressupost per poder aplicar la mesura. 

Hem denunciat que al full d’assignació d’objectius, s’estan introduint supòsits que no són 
objectius, tal i com ho disposa el tercer acord sobre condicions de treball. Així, a l’Hospital 
Josep Trueta s’ha fitxat com a objectiu a les consultes externes, la polivalència i la 
flexibilitat horària.  L’ICS va reconèixer que això no es cap objectiu, i que després de 
parlar amb la Direcció de l’Hospital, aquest objectiu es traurà del full d’assignació. 
CATACCCTSIAC vam demanar que es convoqui la Comissió de seguiment del segon 
acord per parlar del tema DPOs.  

També hem posat de manifest que continua havent-hi problemes amb el laboratori del 
Josep Trueta. Com es farà la convivència de personal estatutari de l’ICS i el personal 
laboral de l’IES?. Analítiques que abans es feien de rutina ara s’estan fent urgents, 
carregant al personal del laboratori de feina. Al laboratori de Microbiologia s’ha comprat 
maquinària que no es pot utilitzar per manca de safates. Per tant vam demanar que 
s’arreglin aquestes situacions que s’estan donant. 

En relació a la Sentència del Suprem arrel de la denúncia de 29 persones que van 
participar a l’examen d’oposicions de la P-2010 i que van impugnar 10 preguntes que 
tenien doble contestació i ara el suprem els dóna la raó, vam preguntar a l’ICS que 
pensava fer. Van dir que estan a l’espera de l’execució de sentència per prendre una 
decisió.  

 

 


