NOTA INFORMATIVA:
El passat 14 de gener de 2018 es va emetre una nota informativa sobre les funcions
dels auxiliars d'infermeria que era una còpia literal i exacta del ESTATUTO DE
PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DE
LA SEGURIDAD SOCIAL aprobado por Orden 26 Abril de 1973.
L'objecte d'aquesta nota era informar els professionals perquè a l'Institut Pere
Mata tenim un conflicte amb l'empresa sobre tasques i funcions que
desenvolupen els auxiliars d’infermeria.
La legislació de referència era la que es va utilitzar en una demanda de conciliació que
es va interposar al Tribunal Laboral de Catalunya per una secció sindical i que també
vam secundar.
També es va considerar interessant emetre una altra nota sobre les funcions del
personal d'infermeria i que també era una còpia literal i exacta del ESTATUTO DE
PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DE
LA SEGURIDAD SOCIAL. Aprobado por Orden 26 Abril de 1973.
Aquestes notes es van emetre per canals privats interns del sindicat i per
grups wassap d'informació a les persones treballadores de l'Institut Pere Mata. En cap
moment es van fer públics per cap altre mitjà perquè aquesta no era la pretensió.
Posteriorment ens hem assabentat que aquesta legislació referenciada havia estat
derogada per l'Estatut Marc dels Treballadors de 2003.
Sembla que s'han divulgat externament al nostre centre les notes informatives que
tenien un caràcter intern per l'Institut Pere Mata i especialment la de les funcions del
personal d'infermeria ha provocat reaccions en contra de tots els sindicats (inclús el
nostre) i dels col·legis professionals.
Lamentem profundament el malestar provocat i comprenem i compartim els
posicionaments dels sindicats i dels col·legis professionals per raons òbvies, no
obstant això insistim en el fet que ha estat un greu error de transcripció d'una
normativa que ja està derogada i feliçment millorada i actualitzada i que de cap
manera es pretenia la provocació i molt menys l'assentiment dels continguts.
Insistim a demanar disculpes sinceres a totes les persones professionals, als sindicats
i als col·legis professionals que s'hagin pogut sentir molestes per les notes
informatives emeses.
Distribuirem aquesta nota a través dels canals que vam emetre i divulgar les altres
anteriors.
Reus, 15 de gener de 2019
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