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Mesa Sectorial 

 

Sessió ordinària de 6 de maig de 2016 

 

En aquesta reunió de Mesa Sectorial Ordinària hi havia 24 punts dins 
l’ordre del dia. Com a conseqüència de la manca de temps per a 
tractar-los tots, la dividirem en dues sessions: una que ha tingut lloc 
avui i la propera que tindrà lloc el 25 de maig de 2016.  

 

 

Punts tractats a la sessió d’avui: 

 

 Inici d’actuacions de les mesures del PORH (Pla d’Ordanació 
de RRHH) 2016: 

 

1. Aplantillament 

En aquest punt hem tractat la necessitat d’aconseguir 
estabilitzar el màxim de plantilla de l’ICS amb contractes 
d’interinitats.  

En tot l’ICS s’han fet un total entre gener i març de 627 
contractes interins de totes les categories professionals. 
També se’ns passa no passa el compromís de noves 
interinitats que està previst que es formalitzin entre els 
mesos de juny i juliol de 2016.  

 

Seran un total de 534 interinitats a tots els àmbits, i ens 
passaran de forma detallada per àmbits, perquè a dia 
d’avui, ho han demanat als diferents territoris per  detectar  
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les necessitats reals, però ni l’Hospital de Viladecans ni 
l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ho tenien calculat. En 
principi el quadre seria el següent: 

 

CATEGORIES 
PROFESSIONALS 

NÚM. INTERINITATS 
PREVISTES 

Diplomats sanitaris 175 

Resta de personal sanitari 67 

Facultatiu especialista 205 

Personal  gestió i serveis 87 

    TOTAL:   534 

 

També se’ns informa que aquestes 534 noves interinitats 
són un compromís, però s’anirà renovant segons les 
necessitats amb una periodicitat de cada 2 mesos. 

 

2. Creació d’un grup de treball: convocatòries de 
promoció interna. Convocatòries de concurs oposició 
2016 

Aquí se’ns fa la proposta de la creació de dos grups de 
treball: 

 Un per tractar la propera convocatòria de promoció 
interna que serà durant aquest any. 

 Un altre per pactar la nova convocatòria de concurs-
oposició a finals d’any, un cop finalitzin les que tenim 
en curs. Penseu que l’Oferta Pública d’Ocupació 
depèn de la Mesa General de Funció Pública i CCOO 
ja presentem una proposta d’una gran quantitat de 
places a cobrir per evitar el que ha passat en aquest 
darrera oferta de només 340 places. 
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 Pressupost 2016: 

 

L’ICS es queixa que per cada mesura que s’ha adoptat en el 
marc de la Mesa General de Funció Pública com ara la 
recuperació dels dies addicionals per triennis, NO han obtingut el 
finançament necessari.  

A dia d’avui s’està treballant com si hi hagués una pròrroga del 
pressupost de l’any passat. I el que està previst en relació a l’any 
passat és el següent: 

 

 

ANY 

 

 

PRESSUPOST ICS 

 

INCREMENT 

 

2015 

 

1.760.469.081,97 € 

 

 

2016 

 

1.797.090.554,80 € 

  

36.621.472,83 €  
(equivalent a un  

+2,08%) 

 

 

Els increments del pressupost venen donades per: 
 

 nòmines 

 carrera professional 2015 

 nous triennis 

 increment salarial de l’1% 

 DPO centres penitenciaris 

 Dies addicionals 
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 Nova estructura ICS de les Direccions Corporatives: 

 

De la Direcció Gerència, que té la Dra. Candela Calle, pengen 
tota una sèrie de Direccions que han canviat tant de nom com 
d’estructura. Les podem dividir en dos grans blocs: 
 

1. Direcció de Gestió (economia i finances, comunicació...), 
Direcció de Persones i Desenvolupament Professional, 
Direcció d’Estratègia i de Responsabilitat Corporativa 
(qualitat i seguretat, atenció a la ciutadania...). 
 

2. Direcció Assistencial d’Hospitals, Direcció Assistencial 
d’Atenció Primària, Direcció de Cures, Direcció de Suport a 
l’Assistència (farmàcies, laboratoris...). 

 

També se’ns informa que el Consell d’Administració de l’ICS va 

aprovar 10 línies estratègiques (diferent a Pla estratègic), per tal de 

focalitzar de forma ràpida l’acció a l’empresa i alinear les activitats. 

D’aquesta manera l’actuació seria més rapida. I com a eix central 

d’aquestes línies, hi ha la de liderar l’ICS als diferents territoris, és a 

dir, que la resta de models haurien de pivotar al voltant de l’ICS. 

Davant els desprestigi dels darrers anys de l’empresa ICS, ara cal 

enfortir l’ICS tant des de l’intern com cap a l’extern.  

CCOO hem comentat que fins ara, totes les aliances, convenis, 

pactes....que s’han fet amb diferents entitats sanitàries, sempre hem 

sortit perdent econòmicament i de forma indirecta també ens ha 

repercutit als professionals. Ens diuen que tenen el compromís de 

revisar tots i cadascun dels convenis per veure quins són 

desfavorables per a l’ICS i que properament hi haurà canvis pel que 

fa a tenir treballadors de l’ICS que en l’actualitat estan prestant 

serveis a empreses alienes.  
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 Propers projectes: 

 

Se’ns comenta que només són projectes i més endavant 
s’acabaran de concretar. Es parla dels següents: 

 

 Gestió de Conflictes: se’ns diu que es vol empoderar els 
comandaments per tal de prevenir i solucionar conflictes 
interpersonals i donar suport al treballadors ICS utilitzant la 
mediació. CCOO hem dit que moltes vegades, qui crea el 
conflicte és el comandament i caldrà que participem. 

 

 Estudi de Clima i Lideratge: se’ns informa que és un dels 
punts del PORH 2016 i que es tractarà d’estudiar el clima 
laboral i analitzar l’impacte del lideratge en el clima i de 
complir els estàndards d’acreditació. En aquest sentit, es 
faran enquestes on-line d’uns 10-15’ de durada. Es 
començarà com a prova pilot a primària, concretament a la 
Metropolitana Sud. Les enquestes seran anònimes. 

 

 Acord Estratègics ICS-ICO: Només s’ha fet un anunci 
d’Acord per part de la Conselleria de Salut, però encara no 
està fet i per tant no hi ha cap tipus de documents. No es 
tracta d’una aliança, només un acord . Estem parlant dels 
Hospitals de la Vall d’Hebron i l’Arnau de Vilanova. 
D’aquesta manera, a Catalunya es donaria el 60% de 
l’atenció oncològica. CCOO hem comentat que com a més 
alt grau d’especialització de cara als pacients oncològics 
està bé, però ens preocupa quina serà la fórmula jurídica 
que se seguirà. Encara no ho saben. 
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 Pacte de mobilitat voluntària oberta de manera permanent:  

 

Recordem que estem parlant d’àmbit de primària, dins cada SAP 
o diferent SAP si depenen de la mateixa Gerència Territorial. 
Caldrà crear una comissió de seguiment amb els sindicats signats 
del Pacte per mirar calendari, barem... i la segona setmana de 
juny calculen que l’aplicatiu estarà en funcionament i es donarà 
difusió a les diferents intranets. 

 

 

 Calendari properes sessions de Mesa Sectorial:  

 

Les propers reunions ordinària seran el 8 de juliol, el 30 de 
setembre i l’11 de novembre. Caldrà fer una segona sessió per 
finalitzar la d’avui el proper 25 de maig. 

 

 

 Formació: 

 

CCOO i MC demanem que es torni a posar en funcionament les 
comissions de formació de pressupost propi, ja que a partir de 
2012 fan deixar de fer-se per manca de pressupost destinat a 
aquesta formació. Des de RRHH ens comenten que primer es 
reuniran amb els diferents àmbits per tal de veure com ho tenen i 
ens donaran resposta. 
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 DPO: 

 

CCOO demanem que es s’adeqüin les metes dels objectius a 
fixar en el cas de les reduccions de jornada. Es tractarà a la 
comissió de seguiment del II Acord. Reiterem que tot i que hi una 
instrucció que ho regula, és el propi ICS que no ho aplica 
correctament. 

 

 

En finalitzar la reunió també hem comentat el tema de la 
cobertura que caldrà donar a les diferents categories 
professionals per a l’assistència al primer examen d’oposició el 
proper dia 19 de maig. Ens comenten que ho estan mirant però 
que hi ha dificultats donat el nombre tan elevat de persones que 
hi assistiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            6 de maig de 2016 


