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Era necessari doncs arribar a un acord, tot i que les expectatives prèvies a la negociació de cada un dels sindicats 
convocats eren divergents a les propostes que ha ofert l’empresa. Finalment el 5 de novembre de 2013 en el con-
text de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat es signa el Pacte de Mobilitat Voluntària que tindrà una vigència 
de dos anys coincidint amb el període de vigència del Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’ICS, el 31 de de-
sembre de 2015. 
Es convocarà en primer lloc al personal diplomat d’infermeria entre els àmbits assistencials d’atenció primària i d’-
atenció hospitalària, per separat. És a dir que infermeria de primària solament podrà accedir a la convocatòria de 
mobilitat voluntària de primària i de igual manera infermeria hospitalària. 
Un cop resolt se seguirà convocant  a totes les categories professionals relacionades amb el Pla d’Ordenació de RH 
(PORH) , a més de la categoria de Tècnic titulat mig en treball social. 
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UN PACTE NECESSARI DE MOBILITATUN PACTE NECESSARI DE MOBILITATUN PACTE NECESSARI DE MOBILITAT   

VOLUNTARIAVOLUNTARIAVOLUNTARIA   

La negociació sobre trasllats era una fita pendent des de les darreres 
convocatòries d’ocupació pública. Tant treballadors com sindicats es-
taven reclamant un concurs de trasllat per a poder consolidar llocs de 
treball provisionals o permetre canviar la seva ubicació.  

la Direcció de Recursos humans de l’ICS es 

compromet a garantir  

Manteniment de la plantilla estructural (personal fix i per-
sonal 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 com-
pliment d’aquesta garantia. 

Garantir la 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 inte-
rins.  

Habilitar un sistema de registre, per tal que els professi-
onals amb nomenament territorial puguin manifestar les 
seves preferències de mobilitat prop de les localitats 
desitjades. 

Mantenir la periodicitat en la convocatòria de concursos 
de mobilitat voluntària no superior a dos anys i dins de 
les directrius del Pla d’Ordenació de Recursos Humans 
vigent en cada moment. 

Mantenir l’objectivitat en el cas de cessament d’interins, 
en cap cas es podrà emprar criteris relacionats amb  
l’absentisme per motius justificats. 
 
Vincle al document 

 

A la convocatòria es posaran a concurs el 50% de 
les places ocupades per interins  i el 100% de les 
comissions de servei on es primarà el continu as-
sistencial .  

Criteris generals de barem de mèrits 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/sanitat/docs/Pacte%20mobilitat%20voluntària%20personal%20estatutari%202013.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/sanitat/docs/Grup%20de%20Treball%20de%20mobilitat%20voluntaria%20Garanties.pdf
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 VI JORNADA D’ADMINISTRATIUS SANITARIS  

La Junta de Personal es reuneix amb la Gerència d’Àmbit  

Aquesta Jornada que ha tingut lloc a Lleida el dia 7 de novembre  ha volgut que el debat de les tecnologies de la 
informació i comunicació tingués l’entorn simbòlic de la Sala de la Canonja de la Seu Vella. Amb el títol Tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC), les xarxes socials i la web 2.0 s’ha posat en comú la qualitat de l’atenció 
a la ciutadania dins l’entorn sanitari que demana professionalment d’un coneixement cada cop més transversal.  
 
La possibilitat de seguir la Jornada en streaming des del lloc de treball ha afegit un grau d’innovació que marcarà un 
abans i un després de les Jornades d’administratius sanitaris de l’ICS. Es valora la presencia de l’ICS a les xarxes 
socials i es presenten els treballs de recerca i de defensa de pòsters amb un denominador comú: de ser útils per a 
l’administrat, estalviar temps i afavorir la reducció de visites.  
 
A la “cibertaula” es van tractar temes com l’ús de les TIC als serveis de pediatria dels Pirineus, tot i que mai diuen 
substituiran la visita presencial, sovint s’han vist obligats a contactar amb el malalt a distancia al hivern.  També es 
va parlar del Canal personal de salut, de la historia clínica compartida i de les carpetes de salut, la gestió de les 
quals serà possible aviat. Una pregunta es fa present entre els assistents, la implementació de tota aquesta tecnolo-
gia fa pensar en la desaparició dels serveis de les Unitats d’Atenció a l’Usuari.  
 
“Les TIC faciliten la gestió i s’obriran noves eines fins a aconseguir uns serveis electrònics de salut amb nous canals 
d’atenció a la ciutadania.”  S’hauran readaptar les tasques per fer-ne d’altres. Por al canvi? Les TIC avancen molt de 
pressa i fa unes quantes Jornades enrere, no ens podíem imaginar unes Jornades com aquestes, però hi ha pre-
guntes que no han quedat contestades: com i quan serem substituïts? 
 

Repercusions del tancament del CAP Quevedo o com volen que sigui dit “cessament de l’activitat del CAP Que-
vedo per reordenació de l’atenció especialitzada del SAP Dreta” suposa la integració de les especialitats als centres 
hospitalaris de Sant Pau, Dos de Maig i Puigvert i el procés de reordenació de l’atenció especialitzada del SAP Dre-
ta acabarà l’1 de desembre de 2013. Els facultatius estatutaris fixos afectats passaran a dependre de l’hospital on 
s’integri l’activitat o s’hauran d’adscriure a un hospital de l’ICS. Els estatutaris interins s’amortitzarà la plaça. El per-
sonal d’infermeria i auxiliar d’infermeria està pendent de la reubicació del personal estatutari fix i es procedirà a l’a-
mortització de les places ocupades per interins. 
El personal fix de gestió i serveis s’haurà de reubicar als diferents centres.  
També ens informen de l’obertura de l’ASSIR Dreta  previst pel proper 15 de desembre al CAP Roger de Flor con-
centrant a tots els professionals dels diferents serveis del territori i disposaran d’un ecògraf que oferirà atenció as-
sistencial de 8 a 21 hores.  
 
Reordenació dels dispositius de SDPI existents a l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona ciutat. Aquests dies ha 
sortit publicat al portal la reordenació de proves amb la finalitat segons diuen d’adequar recursos. Segons informa 
Gerència aquesta adequació es basa en l’observació que s’ha fet de l’activitat del 2012 tenint en compta la reducció 
de costos i la plantilla amb la qual cosa es tractarà de fomentar la concentració dels punts assistencials. Es redueix 
l’estructura de caps de servei quedant solament 2 a tota Barcelona, la internalització de proves que es feien a través 
de serveis externs:  estudis mamogràfic,  així com les ecografies transvaginals. I finalment es comunica que es pre-
veu mobilitzar a alguns professionals però en la mida que es vagi implementant s’anirà informant i 
la Junta de Personal avisa que farà seguiment del procés i del tema de la formació que s’hagi de menester. 
 
Del tema de la formació continuada online us informarem properament, La Junta de Personal ha volgut saber 
com computen els cursos que actualment oferta l’Àmbit, les hores de dedicació real amb les hores assignades de 
dedicació, per quest motiu en una propera reunió es tractarà aquest tema en profunditat.  
 
 

http://www.icslleida.cat/jornada_uau/inici
http://www.icslleida.cat/jornada_uau/inici
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“ 

Página dedicada a col·lectius professionals de l’ICS que vulguin expresar-se 

 
 

Voldríem aprofitar aquestes línees per aclarir-vos la situació real dels informàtics i del servei d’informàtica actual i 
puntualitzar alguns detalls d’aquesta privatització. 
Aquesta privatització que estem patint obeeix a un pla de fa quasi dos anys en què la Generalitat va vendre tota la 
gestió  informàtica a empreses privades amb el supòsit teòric d’abaratir costos. 
Ara, la Generalitat comprarà durant els propers tres anys 170.000 ordinadors  nous i una pila d’impressores i ordina-
dors portàtils .Sí, tal com sona, no mil o dos mil, 170.000!! per tal de substituir tots els ordinadors de la Generalitat. 
La Generalitat ens retalla les pagues extres per manca de pressupost, però pot comprar ordinadors nous. 
És realment necessari renovar tots els ordinadors de la Generalitat?  Nosaltres sabem de cert que cal renovar el 
parquet informàtic, però també que no cal que sigui renovat en la seva totalitat, i ens preguntem si aquesta operació 
estalviarà diners a l’administració. Aquests ordinadors no són un regal de  les empreses privades, els pagarem en-
tre tots. 
 
Les dades de l’ICS quedaran captives en mans d’unes empreses privades i el servei d’informàtica es deva-
luarà. 
 
El futur del servei d’informàtica a l’ICS estarà en mans d’un munt d’empreses adjudicatàries com IECISA (El Corte 
Inglés), Everis, Seydor, Fujitsu entre d’altres, totes elles campiones en treball precari, mancades d’escrúpols vers 
els treballadors i líders en subcontractacions piramidals. 
La majoria d’experts en direcció i gestió de les TIC recomanen no externalitzar completament aquests serveis. L’ex-
trema dependència a empreses privades només aconseguirà que l’ICS depengui d’unes empreses que oferiran un 
servei despersonalitzat a un preu més elevat i el que és pitjor, que les dades que gestionem passaran a mans priva-
des sense la supervisió pública. 
 
L’únic interrogant és saber com serem privatitzats i/o precaritzats 
 
Veien la feblesa dels arguments per part de l’ICS i la poca transparència per dur a terme la privatització del servei. 
Ens preguntem quin tros de la sanitat pública catalana, i quins treballadors seran els següents en ser privatitzats i a 
treballar en precari. 
Els informàtics de l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat portem quasi vint anys assumint el servei d’inf-
ormàtica de l’Àmbit. Durant aquests anys hem hagut de realitzar la implementació de tot tipus de programes infor-
màtics per adequar-los als avenços que reclamava el servei i hem patit conjuntament amb vosaltres tots els incon-
venients, problemes i errades. La nostra principal funció sempre ha sigut donar servei a la resta de companys i a 
estar oberts per oferir el suport a qualsevol necessitat. No hem tingut mai una cartera de serveis que ens limités a la 
pràctica. Ara, un cop la feina està feta i tot està funcionant, el traspassen a una empresa privada. 
 
Som més de 200 professionals interins d’arreu de Catalunya, molts dels quals treballadors d’Atenció Primària 
de  Barcelona i que mai hem tingut l’oportunitat de fer oposicions a les places que ocupem. A dia d’avui vivim amb 
“l’ai al cor” i amb una gran incertesa sobre el nostre futur. Un futur que de ben segur serà precaritzat si finalment 
acabem a les empreses adjudicatàries. 
Els informàtics de  l’Àmbit de BCN Ciutat no tenim un sou privilegiat. La majoria cobra exactament igual que un ad-
ministratiu, sense hores extres ni cap tipus de complement. Ens preguntem com ho faran per pagar els salaris dels 
tècnics de l’empresa privada, afegir els beneficis, les comissions vàries i les més que probables subcontractacions. 
Cap privatització resulta ser més econòmica ni més rendible! 
A  partir del proper 1 de gener de 2014 començarà a l’ICS  la privatització del servei d’informàtica i s’inicia 
per Barcelona Ciutat. 
  
Els informàtics de l’ICS us demanen suport! 

Carta dels informàtics de l’ICS 

http://gdtinformatics.weebly.com/ 

https://ecorreu.gencat.cat/owa/redir.aspx?C=wRFehGHVHUe7ETPn4-XY7koMBrDuvtAI92Eq1Xl83B-VeAH1gY_2XOenj0RH-bACGF_OtI0cp7s.&URL=http%3a%2f%2fgdtinformatics.weebly.com%2f
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