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Mesa Sectorial 

 

Sessió ordinària de 25 de maig de 2016 

(continuació de la sessió del passat 6 de maig) 

 

En aquesta reunió de Mesa Sectorial Ordinària hem continuat parlant 
de  part dels 24 punts que no es van poder tractar a la sessió ordinària 
del passat 6 de maig de 2016.  

 

Punts tractats a la sessió d’avui: 

 

 Oposicions ICS 2015. Varis: 

 

En aquest apartat hem deixat constància novament de la 
insuficiència de l’oferta pública i respecte a les proves publicades 
ja pel Tribunal, hem tractat el següent: 

 

1. Prova de competència 

Es tracta de la 4a prova i es demana que com s’articularà i 
que els opositors tenen la necessitat de saber exactament 
de quina manera es portarà a terme. Des de RRHH ens 
diuen que l’avaluació de competències fins ara només s’ha 
aplicat a les darreres oposicions de la categoria 
professional d’odontòlegs i que va consistir en fer exposar 
als aspirant sobre com actuar en una determinada situació. 
També ens diuen que hi 4 metodologies més i que encara 
no saben quina utilitzaran  (ex: també podria ser una prova 
estàndard tipus qüestionari, o entrevista sobre incidents 
crítics...). Ja ho faran saber més endavant.  
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2. Problemàtica sobre Tribunal en relació a la categoria 
DS en Infermeria: 

Hem manifestat la nostra disconformitat donat que el 
Tribunal ha publicat que poden haver preguntes amb més 
d’una resposta correcta i és a l’única categoria professional 
a qui s’aplica i que entenem que vulnera el principi 
d’igualtat. També hem afegit que considerem com a 
irregular que es permeti l’ús del corrector líquid i que ja hi 
ha antecedents d’impugnacions d’oposicions a d’altres 
CCAA i Sentències del Tribunal Suprem. La Direcció diu 
que ho estudiarà. En aquest  sentit, aquest matí hem 
registrat un escrit que contemplen aquestes dues 
“irregularitats”. Esperem també la resposta per escrit. 

 

3. Cobertura del dia de la primer prova tipus test: 

Comentem que hi ha disparitat de criteris en els diferents 
àmbits. Ens comenten que previsiblement demà dia 26 de 
maig publiquin una instrucció amb els criteris per tal 
d’homogeneïtzar la mateixa aplicació a tots els territoris. 

 

4. Noves oposicions: 

Passat estiu sortiran a concurs-oposició les places de 
promoció interna, i per l’any vinent estan previstes més de 
torn lliures. Això està supeditat a l’aprovació a la Mesa 
General de Funció Pública. 

 

 

 Comissió de formació: 

 

CCOO fem la petició reiniciar la comissió de formació ja que hi ha 
àmbits on funciona bé però a d’altres no. L’ICS recull la petició. 
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 DPO i mala fixació de metes en els casos de reduccions de 
jornada: 

 

CCOO plantegem que, en reiterades ocasions, pel que fa als 
professionals amb reducció de jornada no es fixen les metes 
proporcionalment al % de jornada, i que en aquest sentit, es 
vulnera la instrucció que ho regula. Això fa que el professional no 
arribi a la consecució fixada i li baixi encara més l’import a 
percebre. RRHH de l’ICS ens dóna la raó i parlarà amb els 
diferents RRHH dels àmbits. Farem el seguiment. Ho tractarem a 
la reunió de seccions sindicals.  

 

 

 Horari “lliscant” a primària:  

 

CCOO plantegem la necessitat de fer un grup de treball que fixi 
els criteris a seguir als diferents àmbits i que no es deixi a la 
discrecionalitat dels directors d’equip. Des de RRHH no ho 
acaben de veure però ho estudiaran, després de parlar amb els 
directors dels territoris.  

 

 

 Possiblitat de sol.licitar els dies addicionals de vacances:  

 

L’ICS no ho veu viable fins a la modificació jurídica pertinent. 
CCOO diguem que al menys podrien habilitar l’aplicatiu per tal 
que cada professional sabés els que li pertoquen. I que com més 
es trigui, menys temps hi haurà per poder donar la cobertura 
pertinent.  
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 Aliança estratègica entre Gerència Territorial de Lleida i la 
Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell: 

 

Se’ns informa que el personal de l’ICS no assumirà les 
extraccions de les mostres que provinguin de la sanitat privada i 
CCOO hem sol·licitat que encara no hi ha una avaluació 
econòmica de les prestacions de cada una de les parts i que 
l’òrgan de control que s’ha de reunir als 45 dies, no sabem qui ho 
composarà, i que volem ser-hi per poder fer el seguiment.. 

 

 

 Trasllat laboratori Trueta: 

 

CCOO demanem que a dia d’avui encara hi ha gent que acollint-
se al tràmit d’audiència va formular al·legacions i que 
concretament a 2 persones no se’ls ha contestat. També hem dir 
que al personal del torn de nit que es queden al laboratori 
d’urgències al  Trueta se’ls ha modificat el ritme periòdic que 
venien realitzant sense tenir en compte les necessitats dels 
professionals. Ens comenten que parlaran amb RRHH del Trueta 
i ens diran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            25 de maig de 2016 


