
 

 

Montserrat PEÑA ARENAS 

Secretària General Autonòmica SATSE Catalunya 

Pelai, 40 1er 1ª 

08001 Barcelona 

 

Benvolguda,  

 

En relació al vostre escrit de data 23 de novembre, en el qual demanàveu resposta per part de 

l’ICS a una proposta de millores i accions que per part de la vostra organització sindical es 

consideren necessàries i urgents, us faig a mans el retorn punt per punt de les actuacions que 

entenem es poden dur a terme des de l’ICS, en el sentit següent: 

 

1.- GARANTIR LES RÀTIOS DE PROFESSIONALS ESTABLES D’INFERMERIA, LLEVADORES I 

FISIOTERAPEUTES: 

o REALITZAR UN ESTUDI SERIÓS I TRANSPARENT DE CÀRREGUES DE TREBALL DE 

LA PROFESSIÓ INFERMERA EN ELS DIFERENTS ÀMBITS I TERRITORIS DE L’ICS. 

Estem conformes amb la mesura, i s’iniciarà durant el primer trimestre de 

2019, amb participació directa de personal d’infermeria directament afectat. 

o GARANTIR LES OFERTES PÚBLIQUES NECESSÀRIES, DE MANERA BIANUAL, per 

tal de aconseguir l’estabilitat de la plantilla d’infermeria i que la taxa 

d’ocupació temporal no superi el 8%. 

D’acord. 

o GARANTIR LES SUBSTITUCIONS DES DEL PRIMER DIA. 

L’ICS garanteix l’increment de la bossa de substituts de l’ICS a l’Atenció 

Primària, especialment i de forma important, i també l’augment de les partides 

per a determinats períodes estacionals, com ara el PIUC, per tal de millorar les 

actuals condicions de la prestació dels serveis i no castigar més els ratis 

actuals.  

o GARANTIR L’ESTABILITAT LABORAL 

L’ICS es compromet a mantenir les polítiques d’aplantillament i de millora de 

l’estabilitat de la contractació, i amb especial cura pels contractes de llarga 

durada (més de sis mesos), que permetin reduir la rotació d’eventuals i 

suplents per tal de garantir la continuïtat assistencial en les cures d’infermeria. 

 



 

 

2.- MILLORES DE LES CONDICIONS LABORALS 

a) JORNADA 

o Tornar a la jornada de 2008 

o Millora de la jornada ACUT i CUAP, aplicant la jornada anual del torn 

de nit en lloc de la jornada anual proporcional. 

La jornada anual és la vigent del II Acord del personal estatutari, per a tot el personal.  

Aquests temes haurien de quedar pendents, si de cas, d’una renegociació global d’aquest 

Acord. 

b) RECUPERACIÓ DE: 

Les pagues extres dels anys 2013 i 2014 

El Fons d’Acció Social i el pla de Pensions. 

A hores d’ara el calendari de retorn d’aquestes quantitats i conceptes s’està negociant a la 

Mesa del Personal de l’Administració de la Generalitat (MPAG), i ens serà d’aplicació els seus 

resultats també al personal estatutari de l’ICS. 

c) CARRERA PROFESSIONAL 

o Reconeixement del dret a carrera del personal interí 

És un tema que està pendent de recursos judicials encara no resolts. 

o Eliminació del topall dels pressupostos pels canvis de nivell de carrera, 

i  

o Eliminació del decalatge d’un any per accedir als nivells de CP 

L’ICS es compromet a endegar totes les actuacions necessàries per tal 

de revertir ambdues mesures i instarà les modificacions normatives 

corresponents. 

o Estudi de l’equitat a nivell d’infermeria de la percepció d’aquest 

complement. 

D’acord. 

o Obrir períodes especials d’accés per a determinades convocatòries de 

carrera professional per evitar que es perdi un any d’efectes 

econòmics. 

L’ICS es compromet a proposar aquesta mesura en la propera Mesa 

Sectorial, per tal de poder fer-la efectiva ja en la P2015 d’infermeria. 

 

d) DIRECCIÓ PER OBJECTIUS  

o Recuperació del 100% de la quantitat econòmica assignada als 

objectius 

Es recuperarà la DPO al 75% l’any 2018 i al 100% l’any 2019.  



 

 

o Revisió del sistema de fixació d’objectius de la DPO amb participació 

dels professionals. 

Prevista la creació d’una Comissió assistencial per a la seva revisió. 

 

e) COMPLEMENT D’EXCLUSSIVITAT PER AL PERSONAL INFERMER, LLEVADORA I 

FISIOTERAPEUTA. 

Es mantenen en vigor les mateixes condicions pactades per negociació 

col·lectiva (II Acord), que inclouen les taules salarials. Pendent per a una futura 

negociació d’un nou Acord de mesa Sectorial. 

 

3.- MESURES PRÒPIES DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

a) AUTONOMIA ORGANITZATIVA EN EL DISSENY DE L’AGENDA DEL 

PROFESSIONAL D’INFERMERIA, MATRONES I FISIOTERAPEUTES, GARANTINT 

UN MÍNIM DE 10 MINUTS PER VISITA I REDUINT LA CÀRREGA BUROCRÀTICA. 

L’ICS aposta per donar suport als plans d’organització interna que proposin els 

equips amb una distribució de la jornada setmanal i de l’agenda de treball 

pactada entre la direcció i els professionals, que afavoreixi la conciliació 

personal i laboral, i ja hem senyalat abans igualment la voluntat i la decisió de 

fer l’estudi de dimensionament i intensitat de càrregues de treball per al 

personal d’infermeria, que pot condicionar aquesta organització interna. 

 

b) GARANTIR LA TRANSPARÈNCIA ENVERS ELS PROFESSIONALS DE L’EAP del 

procés d’elaboració, discussió, aprovació, avaluació i tancament de l’acord de 

Gestió, permetent la participació activa i real en el procés. 

D’acord. 

c) RECUPERAR LA DIRECCIÓ DELS EAPS com a garantia de l’autonomia de gestió 

dels equips. 

D’acord, i ja hi ha les mesures en marxa en aquest sentit. 

d) INCORPORAR A LA RLT ELS NOUS ROLS PROFESSIONALS EN INFERMERIA, amb 

les especialitats com a element prioritari. 

Entenem que ha de formar part dels resultats del Fòrum de Diàleg Professional 

de tot el sector sanitari de Catalunya. 

e) MESURES RELACIONADES AMB L’ATENCIÓ ALS DOMICILIS 



 

 

o Anàlisi concreta dels riscos laborals propis i específics de l’atenció 

domiciliària. D’acord. 

o Mitjans de transport adequats a l’AP. 

Revisió dels mitjans actuals per tal d’adequar-los a les necessitats. 

o Establir acords amb entitats locals per facilitar la mobilitat del personal 

que faci assistència domiciliaria. 

Compromís de l’ICS de treballar conjuntament amb Salut i Catsalut per 

tal de garantir el màxim desenvolupament i difusió local, i tota la 

cobertura possible per tal de no fer més difícil encara la prestació de 

l’atenció sanitària amb el vehicle propi. 

f) MESURES RELATIVES A L’ACUT i CUAP 

o Recuperació de la compensació dels àpats. Garantida. 

o Adequar espais de descans i àpat a les necessitats del personal. 

D’acord. 

g) SISTEMA D’ACCÉS DE LES ADJUNTES OBJECTIU I TRANSPARENT. D’acord. 

h) RACIONALITZACIÓ HORÀRIA AMB L’OBERTURA DELS EAP’S FINS A LES 20 H. 

D’acord, ja s’han pres mesures en aquest sentit, i continuaran essent-hi. 

 

4.- MESURES PRÒPIES DE L’ATENCIÓ ESPECIALITZADA. 

 El solapament entre torns com a garantia del “contínuum assistencial” 

Aquesta problemàtica va vinculada amb les negociacions que s’obrin en matèria de 

jornada a l’ICS. 

 ESTUDI DE RISCOS PSICOSOCIALS per la Unitat Bàsica de Prevenció (UBP). D’acord. 

 REVISIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC D’INFERMERIA, LLEVADORA I FISIOTERAPEUTA 

per tal d’adaptar-lo a la nova realitat. 

Conforme la normativa vigent, correspon a la Mesa Sectorial pilotar tot aquest procés, 

tal i com estableix el II Acord de condicions de treball del personal, i és el lloc adient 

per a proposar-ho. 



 

 

5.- REVISIÓ DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓ DE LA DOCÈNCIA impartida pels professionals 

d’infermeria. 

L’ICS està obert a negociar i a estudiar fórmules de reconeixement per aquesta tasca 

professional, com ara tenir-ho en compte precisament en alguns barems de selecció o 

promoció, en matèria de carrera professional o en temàtica relacionada amb la DPO. 

 

 

Restem oberts a comentar qualsevol dels punts enumerats i que no hagin quedat clars, 

així com per a qualsevol altra qüestió que sigui del vostre interès de comentar.  

 

Atentament 

 

 

 

 

Josep Maria Argimon Pallàs 

Director Gerent 

Institut Català de la Salut 
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