
 
 

Informació del Grup de Treball de la Borsa 
de Treball del dia 18 de juny de 2019 

 

L’ICS fa una proposta vergonyosa d’un nou Pacte 
de Borsa de Treball 

Ahir es va tornar a reunir el Grup de Treball creat a la Mesa Sectorial per tal 
de negociar un nou pacte de la Borsa de Treball. 
A la darrera reunió, l’ICS va presentar un document que considerem un insult, 
tant per a les persones que estan afectades com per a la part social de la 
negociació. 
Res d’assumir els errors de l’anterior pacte signat per SATSE i UGT, tot el 
contrari, el que volen és fer un Pacte encara pitjor. 
Què proposa l’ICS: 

 

- Poder contractar sense cap necessitat de puntuació a la Borsa de 
Treball els contractes de fins a 3 mesos. 

- Assignar a l’avaluació de la competència, que fan els superiors 
jeràrquics, un 25% de la puntuació a la nova Borsa. 

- Donar una validesa de 5 anys a la formació des de la data de la seva 
finalització. 

- No atorgar cap preferència a les persones que demanin una 
promoció interna temporal. 

- Donar de baixa de la Borsa a les persones amb dos avaluacions 
negatives. 

- Establir vacants per perfil professional. Per assignar les vacants 
volen establir entrevistes. Aquestes entrevistes tindran un valor afegir 
d’un 33% en la puntuació a la Borsa. És a dir, un 25% l’avaluació i un 
33% les entrevistes sumen un 58% de la puntuació, places a dit. 

 

CATAC-CTS/IAC vam manifestar que la proposta ens semblava una 
vergonya, que no havia cap intenció de corregir els errors de l’anterior Pacte, 
lluny d’això, el que pretenen és que la part social assumeixi el Pacte que ara 
està denunciat com a mal menor. Això és un insult al personal interí i temporal 
de la nostra institució i una falta de respecte als sindicats amb representació a 
la Mesa Sectorial de Sanitat. Vam presentar una proposta de pacte alternatiu 
al presentat per l’ICS, i exigirem que es corregeixin les arbitrarietats creades 
pel darrer Pacte. 

 
 

No passaran 

 


