
 

 

Posicionament del Col·legi Oficial de Treball Social en relació a 

l’ajornament de les oposicions per a l’Institut Català de la Salut 

Davant del nou ajornament de les proves per a la convocatòria específica del procés selectiu per 

proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social per a l’ICS, 

des del Col·legi volem expressar tot el nostre suport a les companyes i companys afectades per 

aquesta decisió.  

Tot i que entenem perfectament la complexitat de l’actual situació sanitària, amb el fort increment de 

casos de covid-19 en els darres dies, i compartim les recomanacions sanitàries, la suspensió 

d’aquestes oposicions posa de manifest una total manca de previsió per garantir la seva celebració 

amb la màxima seguretat possible per al col·lectiu evitant el contagi comunitari.  

Aquestes oposicions, que s’havien de fer el passat 15 de març, ja es van ajornar una primera vegada 

per l’estat d’alarma i, al juliol, es van tornar a convocar per a l’octubre, malgrat saber la més que 

previsible coincidència amb una segona onada de la pandèmia. Davant d’això, considerem que 

s’haurien d’haver pres mesures i haver-se dotat dels mitjans necessaris per poder realitzar les 

proves amb les condicions de seguretat i mesures establertes pel Govern.   

Des del Col·legi considerem prioritari garantir l’estabilitat de la plantilla de les treballadores socials 

sanitàries de l’ICS en un context com l’actual, on el col·lectiu ha estat i està en la primera línia de 

l’atenció a la ciutadania per la covid-19. Malgrat el gran esforç realitzat en el seu dia a dia, s’han vist 

obligades a preparar aquestes oposicions per consolidar el seu lloc de feina, i és inaudit que no s’hagi 

previst aquest escenari. 

S’haurien d’haver tingut en compte les expectatives laborals i la dedicació de temps i sacrifici que 

suposa preparar unes oposicions. Per això, reclamem que es tornin a convocar aquestes proves. Això 

sí, s’han de convocar tenint molt present quin és el moment idoni, tant pel que fa al context sanitari 

com perquè hi hagi unes condicions favorables per al col·lectiu de treballadores socials sanitàries, i 

garantir així que no s’hagin de tornar a ajornar. 

Pensem que és una situació que no es pot repetir, i en tot cas, per garantir l’estabilitat de les 

professionals i el desenvolupament de l’atenció, s’haurien d’explorar altres vies alternatives a les 

proves.   
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