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Personal sanitari: 
Integració i eleccions sindicals 

 

 
Segons informacions de la Mesa Sectorial de Sanitat, la data d’integració efectiva a l’ICS com a 
personal sanitari, es farà efectiva possiblement durant el primer semestre d’aquest any. 
 
Al mes d’abril estan previstes les eleccions sindicals en la majoria de Comitès de la Generalitat tant 
a Barcelona com a la resta de territoris. Al Departament de Justícia es faran el 12 d’abril. 
 
Us recordem que les del personal funcionari van ser al novembre i CCOO va ser la força més votada 
en el sector de la Generalitat. 
 
Els delegats i delegades dels Comitès de personal laboral que s’estatutaritzin deixaran de ser 
delegats de Justícia en el moment de la estatutarització, degut al canvi d’administració i dependència 
contractual i la nostra representació seran els delegats que surtin de les eleccions del personal de 
l’ICS. 
 
Malgrat aquesta situació us animem a participar per diferents motius. 
 
• Encara que les informacions que tenim situen la data de la integració al primer semestre, aquesta 

data pot canviar, sobretot si tenim en compte el canvi de Govern i les dificultats pressupostàries 
que en tants àmbits estan esgrimint. Mentre no es produeixi aquest canvi es important tenir una 
bona representació, sobre tot en època de canvis. 

 
• Una participació alta del personal, dona idea del comprimís del col·lectiu envers les seves 

condicions laboral i no passa desapercebut a la administració i sindicats. Sempre hem estat un 
col·lectiu reivindicatiu i compromès, i la situació actual no ha de canviar aquest fet. 

 
• Les eleccions sindicals són un aconteixement democràtic que tants esforços i reivindicacions 

van costar en el seu dia i que precisament amb la situació actual en la que es posa en entredit 
moltes institucions democràtiques hem de reivindicar i participar activament en tot el procés. 

 
Us demanen participeu activament en les eleccions sindicals, el nostre futur depèn de tot això. 
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