
 

 

La  Generalitat amb l’ excusa de la crisi ha retallat el 

personal en sanitat i no ha convocat oposicions des 

del 2011. L´ICS ha fet un ERO encobert del 13,65% de 

la plantilla i aquesta ha passat de 41.700 a 36.000 

treballadores.  

A finals del mes de juliol, el govern de la Generalitat, 

malgrat el desacord de tots els sindicats de la Mesa 

Sectorial ha publicat al DOGC que convocarà només 

340 plaçes estatutàries, el que significa una reducció 

de 5.659 plaçes.  

En aquets moment a l´ICS treballen més de 9.000 

interines (algunes d´elles amb 15 anys d´interinitat) i 

el conjunt de personal amb contractació precària 

supera els 12.000. 

Quins són els objectius de l´ICS? 

- Reduir plantilla. 

- Acabar amb el personal fix (estatutari). 

- Estalviar diners de carrera professional (les 

treballadores interines no la cobran). 

- Estalviar diners de DPOs ( el personal amb 

contractes precaris no cobran). 
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No ho podem permetre. Cal organitzar-se i lluitar per: 

- Compromís  i data concreta de convocatòria plaçes. 

-Ampliació d plantilla fins recuperar el 13,6% perdut. 

- Promoció interna i oposicions restringides per les 

treballadores interines que ja forman part del 

sistema (9.000) 

- Borsa de treball descentralitzada i control de la 

borsa pels tots els agents sindicals i accés directe i 

transparent per a tot el personal. 

- Contractació no precària. Quantificació d´hores de 

treball setmanals i conversió en contractes fixes. 

- Igualtat de salari, condicions horàries, laborals i de 

vida digna per a totes les treballadores 

 

Desobeïm!!! 

Sanitat 100% pública 
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