
 

 

 

Garanties i compromisos de la Direcció de Recursos Humans de l’ICS a incorporar a 

l’Acta de la sessió de la Mesa Sectorial de negociació de Sanitat 

1. Cessament d’interins. Els criteris que es podran tenir en compte hauran de ser 

sempre de caràcter objectiu, i en tot cas hauran de contenir els següents: 

 Puntuació de borsa: cessament de la persona que tingui menys 

puntuació, 

 Cessament de les persones que no hagin participat en convocatòries de 

selecció fixa, podent fer-ho, 

 Per afavorir la continuïtat de prestació de serveis, les persones que 

estan en situació de promoció interna temporal tindran preferència per 

disposar de continuïtat en el nomenament, llevat que hi hagi criteris 

objectius que justifiquin el contrari. 

En cap cas es podran emprar criteris relacionats amb l’absentisme per motius 

justificats en la normativa d’aplicació. 

2. Garantia global de manteniment del mateix número de plantilla estructural 

(personal fix i personal interí en plaça vacant) equivalent existent abans dels 

processos de mobilitat voluntària. La Comissió de Seguiment del Pacte de 

mobilitat voluntària disposarà de la informació necessària per poder contrastar 

el compliment d’aquesta garantia. 

3. Garantia de prioritat dels candidats que han participat en el procés, i no han 

pogut assolir la localitat propera sol·licitada, per davant del nomenament de 

nous interins. Així mateix, en un termini no superior als tres mesos a la presa de 

possessió dels nous llocs, s’analitzarà la situació dels professionals que hagin 

obtingut un lloc a una distància superior a 30 minuts i que comporti una 

distància quilomètrica significativa fins a la localitat que van sol·licitar (sempre i 

quan aquella localitat tingués llocs ofertats).  

4. S’habilitarà un sistema de registre, per tal que els professionals amb 

nomenament territorial puguin manifestar les seves preferències de mobilitat 

prop de les localitats desitjades, per poder donar cobertura a possibles vacants 

existents. 

5. La periodicitat amb la que es convocaran concursos de mobilitat voluntària no 

hauria de superar els dos anys, sempre que la massa crítica de llocs vacants així 

ho aconselli i sempre dins de les directrius del Pla d’Ordenació de Recursos 

Humans vigent en cada moment. 

Barcelona, 5 de novembre de 2013 


