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L'ICS informa que d'ara endavant deixa d'existir el topall per poder pagar el 

100% de les DPOs 

L'ICS diu que ja no existeix cap topall per no poder pagar el 100% de les DPOs, per tant d'ara endavant es 

cobrarà el 100%. El cost del pagament del 100% és de 109'3 milions d'euros i el grau d'assoliment de les 

DPOs a tot l'ICS ha estat del 93'4%. En relació a les DPOs 2020 que es cobraran l'abril de 2021, diuen que 

davant la situació de la COVID-19 no serà 'possible assignar objectius individuals ni grupals, per tant estan 

buscant la manera que el grau d'assoliment no sigui inferior a les DPOs 2019, és a dir el 93'4% de mitjana. 

En relació a la carrera professional, tant el personal que va demanar canvi de nivell com el personal que 

la va demanar per primera vegada, inclòs el personal interí, i té dret a cobrar-la, cobrarà la carrera amb 

efectes retroactius 1 de gener 2020. Durant la primera setmana de juny es reuniran les comissions 

d'avaluació i amb data 1 de juliol es cobrarà en nòmina. 

També informen que al mes de març de 2020 s'han contractat a 1131 persones més en relació amb el 

mes de març de 2019. 

Mesures de reconeixement de la tasca realitzada pel personal de l'ICS durant la COVID-19 

L'ICS diu que si es fa alguna mesura de reconeixement serà el Departament el que digui quina serà. No 

saben en quin concepte seria. CATAC-CTS/IAC vam dir que no estem d'acord amb una mesura puntual, 

nosaltres volem un reconeixement estructural que suposi un increment salarial en la nòmina mensual. 

En relació als processos d'oposicions que estan en curs, tots els terminis administratius estan aturats 

amb motiu de l'estat d'alarma, per tant estan tots els processos aturats, malgrat això estan treballant en la 

validació de mèrits de les categories que els van presentar. 

Compensació d'àpats al personal d'atenció primària, diuen que ho tenen tot fet i que tenen la dotació 

pressupostària aprovada per poder pagar. Estan acabant de fer el programa informàtic, es cobrarà amb 

efectes retroactius 23/11/2019. 

Acords de mobilitat voluntària, borsa de treball, si s'aixeca l'estat d'alarma, volen posar en marxa el 

terminis per poder demanar mobilitat voluntària l'1 de juny, per poder començar a fer els primers 

moviments al setembre. 

En relació amb el pacte de la borsa de treball, estan a la mateixa situació, si es poden començar a fixar 

terminis, volen fer les primeres valoracions amb la nova borsa l'1 de juliol, per tant la contractació de l'estiu 

la faran amb els criteris actuals. 

Pel que fa a l'atenció a les residències de la gent gran, tot el personal que vegi augmentada la seva 

jornada amb motiu de l'atenció a les residències, cobrarà atenció continuada pel l'excés de jornada que es 

pugui fer. 

En relació amb la jornada laboral, l'ICS va dir que tothom ha de fer la jornada, que no hi haurà cap 

persona amb permís per deure inexcusable, a diferència amb la resta de la funció pública que si està el 

personal amb permís per deure inexcusable. Per tant el personal que estigui afectat per algun pla de 

contingència, haurà de recuperar la jornada que no hagi fet. CATAC-CTS/IAC vam manifestar que això era 

una vergonya i que el personal de l'ICS sempre era el pitjor parat de tota la funció pública. 
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