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La Junta de personal a través d’aquest format digital us mantindrà informats mensualment d’aquelles informacions que estiguin 
vinculades als serveis i als treballadors d’Atenció Primària de Barcelona—Ciutat. Si voleu rebre aquesta informació mensual així 
com la del Butlletí,  envieu un correu a  
juntadepersonalambit.bcn.ics@gencat.cat  També teniu a la vostra disposició el correu de Prevenció de Salut Laboral  
salutlaboralatencioprimaria.bcn.ics@gencat.cat  per a què els delegats de la Junta de Personal presents al Comitè de Salut La-
boral  us puguin assessorar  d’aquelles incidències relacionades amb la prevenció que es deriva dels vostres llocs de  
treball.  El nostre blog  http://juntapersonalprimariabcn.blogspot.com/ 
 

 
 
 

L’inici del desplegament del nou model a l’ICS dels serveis de microinformática suposarà L’inici del desplegament del nou model a l’ICS dels serveis de microinformática suposarà L’inici del desplegament del nou model a l’ICS dels serveis de microinformática suposarà 

una reorganització i una externalització dels serveis que passaran a ser gestionats per la una reorganització i una externalització dels serveis que passaran a ser gestionats per la una reorganització i una externalització dels serveis que passaran a ser gestionats per la 

empresa privada. empresa privada. empresa privada.    Per aquest motiu s’ha procedit a iniciar els tràmits per a modificar la relació de Per aquest motiu s’ha procedit a iniciar els tràmits per a modificar la relació de Per aquest motiu s’ha procedit a iniciar els tràmits per a modificar la relació de 

llocs de treball i en consequència a la seva amortització ...llocs de treball i en consequència a la seva amortització ...llocs de treball i en consequència a la seva amortització ...   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per definició un interí, a la llarga o a 
la curta està destinat a que se li res-
tringeixi el contracte i que vagi al 
carrer, es a dir a desaparèixer 

I com podem  desaparèixer? 

Que la teva  plaça sigui ocu-

pada per una persona que 

ha aprovat el concurs oposi-

ció, o bé que la funció que ell 

feia quedi externalitzada per 

una empresa privada, com 

ha estat el vostre cas. I què es pot fer?  

Legalment no es pot fer res ja que la 

definició d’interí ja la sabeu, i l’emp-

resa ha guanyat el concurs legal-

ment. 

com ens fareu fora, ens 

envieu algun burofax ? NO, com a interí se t’ha acabat el contracte 

i per tant vas al carrer. Si estàs a dalt de tot 

de la borsa quan et tornem a necessitar et 

trucarem, i serà un altre contracte,  

I quan està previst que 

passem a mans de Fujit-

su ? 
Podria passar que la cosa no surti tal i com 

ells tenien planejat, llavors es podria endar-

rerir  3 o 6 mesos, però a la llarga tot pas-

sarà a mans de Fujitsu. 

Incloses les dades dels pacients? 
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Que està passant al servei d’informàtica de l’ICS 

Des que la Generalitat de Catalunya decideix externalitzar el servei de les TIC 
i adjudicar-lo a un seguit d’empreses privades, tots els organismes públics i 
departaments que depenen  de la Generalitat han iniciat la seva implementa-
ció a través de la reordenació en la prestació d’aquests serveis.  La justificació  
del model que es vol implantar porta incorporat un grau de cinisme que con-
trasta amb l’austeritat que s’està aplicant als treballadors de tota la funció pú-
blica i a la retallada de serveis.  

A l’ICS aquesta macro operació inclou el manteniment i renovació d’equipaments informàtics, gestió d’-
incidències, manteniment de xarxes locals, i el servei de resolució d’incidències informàtiques individuals 
i la finalització està prevista a finals del 2014. 
Però al marge de dades que diuen garantir l’eficiència tècnica i econòmica hi ha un seguit de treballadors 
i treballadores de l’ICS fixos, interins i eventuals que s’estan veient afectats principalment per la modifica-
ció de les relacions del lloc de treball que permet, segons el Decret 169/1994, l’amortització de la plaça 
que ocupaven.  La direcció de l’ICS ha informat que hi ha 85 persones afectades, de les quals 37 són fi-
xes i 48 eventuals interins a tota Catalunya.  
A la Junta de Personal però no li quadren els números. L’afectació que es pretén dur a terme a l’Atenció 
Primària de Barcelona Ciutat augmenta de manera aleatòria en 6 persones i els sindicats no es quedaran 
de braços creuats davant la manca de transparència. 
La situació demana temps de negociació i voluntat per arribar a acords per a què es perjudiqui el menor 
nombre de persones possible de la plantilla. Tot ha estat ràpid i sobtat, sense la informació necessària 
per poder reaccionar.  
Finalment l’ICS, un cop més haurà privatitzat un servei, haurà amortitzat llocs de treball disminuint la 
plantilla i afectant a més places d’interins sense cap reacció. 
D’altra banda i no menys important és la protecció de les dades personals que la llei orgànica obliga a fer
-ne un bon ús i a no poden ser utilitzades per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals ha-
gin estat recollides i que la privatització del servei ens afegeix dubtes de que així sigui.     
Podeu seguir les informacions a la pàgina dels informàtic de l’ICS 

Amb caràcter excepcional ha estat introduït amb caràcter de legislació bàsica per la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre i corresponent a 2013, un dia més de lliure disposició que es podrà gaudir 
fins el dia 30 d’abril de 2014. Es a dir que anem enrederits i en teoria l’ICS hauria d’haver implantat molt 
abans la mesura com així ho ha fet la resta de l’administració pública. 
 
Els 4 dies d’assumptes personals corresponents al 2014 haurà de gaudir-se entre els dies 1 i 31 de ge-
ner de l’any 2015, de tal manera que entre el dia 1 de gener de 2014 i el dia 31 de gener de 2015, es 
gaudiran de 5 dies d’assumptes personals.   
 
D’acord amb la voluntat del professional i de conformitat amb les necessitats del servei, es podrà conce-
dir enguany el gaudiment d’aquest quart dia abans del dia 31 de desembre de 2014.   
A partir del 2015 el còmput dels 4 dies d’assumptes personals es farà de l’1 de febrer al 31 de gener de 
l’any següent.   
S’habilita a les Gerències Territorials per tal d’ajustar els calendaris labo-
rals, de forma que es garanteixi el gaudiment l’any 2014 del 4t dia a 
compte de la jornada de 2013 en els termes expressats. 

descarregar       

Quatre dies de lliure disposició a l’any  

APROVADA LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2014 

http://www.catalunyapress.cat/cat/notices/2013/09/el-lloc-de-treball-de-6.614-interins-de-tots-els-cossos-de-la-generalitat-en-perill-87890.php
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/lo15_1999lopdcp.pdf
http://gdtinformatics.weebly.com/
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=653509&language=ca_ES&utm_source=Boletin+Generalitat&utm_campaign=de18
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1/01/2014 La Vanguardia  Boi Ruiz admet que el 2013 ha estat complicat pels treballadors 
 
6/01/2014 El Periodico  La sanidad pública en peligro 
 
8/01/2014 Diari de Tarragona  Pere Montserrat assumeix la gerencia única d’ICS i  GiPPS 
 
10/01/2014  El Pais  Cambios en la cúpula de Salud  
 
13/01/2014 El Periodico Un juez de Reus imputa a 4 hijos de Prat por el caso Innova 
 
13/01/2014  El Pais El Hospital Clinico reanuda el tralado de pacientes y traumatólogos al Sagrat Cor 
 
13/01/2014  El Periodico Un estudi revela que la tuberculosi creix al Raval  
 
14/01/2014  El Pais La consultora PwC ficha al secretario de Empleo de la Generalitat 
 
15/01/2014  Diario Médico El 1,5 de la población necesita cuidados paliativos 
 
16/01/2014  Diario Médico  Mireia Alabart, nueva jefe de Gabinete de Boi Ruiz 
 
16/01/2014 La Vanguardia Vecinos de Mataró denuncian “juego sucio” del ICS 
 
16/01/2014  El Periodico Catalunya garantiza  la asistencia sanitaria a expatriados 
 
19/01/2014 El Pais  El caso Innova suma mas de 40 imputaciones en 2 años 
 
23/01/2014  Europa press Boi Ruiz dice que el Vall d’Hebron se colapsa por la gripe desde siempre 
 
28/01/2014 Diario Medico  MC pide a Boi Ruiz flexibilidad  con los cupo y zona 
 
30/01/2014  El País  No hay plaza para tanto médico 
 
31/01/2014 La Vanguardia  Médicos del ICS pueden consultar online efectos de fármacos con especialistas 
 
31/01/2014 El Confidencial   La sanidad catalana en pie de guerra por el blindaje de 700 médicos de 2,5 horas 

Noticies de premsa sobre sanitat 

 

Junta de Personal 
Àmbit d'Atenció Primària  

Barcelona -Ciutat 
c/ Manso 19,  8ª planta 

mòbil 638.683.809 
fax i telèfon 93. 554. 31.39 

juntadepersonalambit.bcn.ics@gencat.cat 
http://juntapersonalprimariabcn.blogspot.com.es/ 

 
 
 
  

Blogs contra retallades 
 
 
 

yo Si Sanidad Universal  

 
PASU_CAT 
 
FoCAP 
 
Dempeus per la sanitat pública 
 

 

SI VOLEU REBRE LA NOSTRA INFORMA-

CIÓ ENVIEU UN CORREU A 

juntadepersonalambit.bcn.ics@gencat.cat 

http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20140101/54397711949/boi-ruiz-admet-que-el-2013-ha-estat-complicat-pels-treballadors-de-la-sanitat-publica-pero-no.html
http://www.elperiodico.com/es/cartas/entre-todos/sanidad-publica-peligro/98324.shtml
http://www.tarragona21.com/pere-montserrat-assumeix-la-gerencia-unica-dics-i-gipps-com-un-repte-personal-i-professional/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/09/catalunya/1389297952_608667.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/juez-reus-imputa-hijos-prat-caso-innova-3006129?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=politica
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/12/catalunya/1389549782_064490.html
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/estudi-revela-que-tuberculosi-creix-entre-immigrants-del-raval-3005820
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/14/catalunya/1389697786_216701.html
http://www.diariomedico.com/2014/01/16/area-profesional/sanidad/poblacion-necesita-cuidados-paliativos
http://www.diariomedico.com/2014/01/16/area-profesional/sanidad/mireia-alabart-nueva-jefe-gabinete-boi-ruiz
http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20140116/54399210963/mataro-vecinos-denuncian-juego-sucio-ics.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/catalunya-garantiza-asistencia-sanitaria-los-catalanes-que-hayan-vivido-extranjero-3015895?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=sociedad
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/19/catalunya/1390162222_659986.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-boi-ruiz-dice-vall-dhebron-colapsa-gripe-tiene-uso-razon-20140123124331.html
http://www.diariomedico.com/2014/01/28/area-profesional/profesion/mc-pide-boi-ruiz-flexibilidad-cupo-zona
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/30/actualidad/1391113575_604573.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140131/54399763391/medicos-del-ics-pueden-consultar-online-los-efectos-farmacos-con-especialista.html
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2014-02-03/la-sanidad-catalana-en-pie-de-guerra-por-el-blindaje-de-una-elite-de-700-medicos_84044/
mailto:juntapersonalambit.bcn.ics@gencat.cat
http://juntapersonalprimariabcn.blogspot.com.es/
http://yosisanidaduniversal.net/grupos.php
http://lapasucat.blogspot.com.es/
http://focap.wordpress.com/
http://dempeusperlasalut.wordpress.com/
mailto:juntadepersonalambit.bsn.ics@gencat.cat

