MESA SECTORIAL novembre 2017

Es publica al DOGC l’Aliança estratègica a la Gerència
Territorial de Lleida
A la Mesa sectorial del mes de novembre tots els sindicats vam manifestar la nostra
disconformitat front la publicació al DOGC del 20 de setembre de l’aliança estratègica de
Lleida. Vam manifestar que el document pot significar un incompliment dels Acords de la Mesa
Sectorial de Sanitat, ja que pot modificar les condicions de treball acordades. Així mateix, CATACCTS va demanar la presència de la Direcció Gerència per tal de que doni explicacions a la
representació social. Ni s’ha deixat participar ni hem rebut cap informació del tema, ni la
representació social ni les persones treballadores. També vam demanar si a Terres de l’Ebre es
produiria la mateixa situació, l’ICS va contestar que no tenen informació d’aquest tema. CATACCTS presentarem recurs contra el DOGC que estableix l’Aliança estratègica.
Hem tornar a demanar que es consideri la grip com a malaltia professional. L’ICS va manifestar
que aquest era un tema de la paritària de Salut Laboral. També van dir que la persona que
acrediti que està de baixa per grip cobrarà el 100% del salari. Es podrà acreditar amb el document
de la baixa.
L’ICS va informar de les previsions de convocatòries per poder publicar l’oferta abans de la
finalització d’aquest 2017: Llistat de places
El número de places a publicar seria de 9341 places. Com ja sabeu CATAC-CTS/IAC no va
aprovar l’oferta que si van aprovar CCOO i UGT a la Mesa General ja que en cap moment es va
establir cap mecanisme de consolidació de les places pel personal que treballa a l’actualitat, per
tan aquesta convocatòria pot suposar que milers d’interins i interines vagin al carrer i es quedin
sense feina. (Adjuntem quadre amb les categories afectades per la convocatòria).
CATAC-CTS es vam queixar de la nul·la informació que s’està donant a les Juntes de Personal de
la contractació que es fa als diferents territoris. Amb el Pacte de la Borsa de Treball signat per
SATSE i UGT la contractació està sent un tema tabú, la informació la donen únicament als dos
sindicats i ningú sap que és el què passa amb l’ordre de puntuació a l’hora de fer els contractes.
L’ICS va dir que farà arribar informació. Veurem si és cert i quina informació donen.
També vam demanar que es doni la carrera professional al personal interí afectat pel segon Acord
de la Mesa Sectorial. L’ICS va dir que tothom té el dret de demanar-la i que després li donaran al
qui, segons ells, tingui dret.
Hem tornar a demanar l’Homogeneïtzació de les retribucions en els trasplantaments, hemodinàmies, i altres dispositius especials, l’ICS diu que està recoplilant información i que faran una pro posta.
P-2010, l’ICS manifesta que en aplicació de la sentència, a tota la gent que va obtenir plaça en
la P-2010 d’Infermeria, li serà reconeguda des del febrer de 2013 l’antiguitat a tots els
efectes. En relació a la carrera professional, a les persones que van aprovar posteriorment com
a conseqüència de les modificacions realitzades pel Tribunal, no li faran el reconeixement d’ofici,
per tant, tindran que recórrer als tribunals per reclamar el reconeixement.
CATAC-CTS vam manifestar el nostre total desacord amb aquesta mesura.

