Mesa Sectorial 2 de juliol de 2018

CCOO, UGT i SATSE acorden amb l’ICS que les
convocatòries constin de 4 exàmens
El dilluns 2 de juliol es va convocar una Mesa Sectorial extraordinària
amb un únic punt a l’Ordre del dia “ Bases generals que regulen els
processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de
l’ICS.”
Es van presentar una proposta total i absolutament insuficient amb l’únic
objectiu de simplificar la tasca administrativa de les oposicions, però no
té cap benefici en la pràctica per a les persones que ens presentaran als
processos selectius.
Continuaran havent-hi 4 exàmens, amb la modificació que s’agruparà en
un únic exercici tant la prova tipus test com la del supòsit pràctic, on
caldrà una nota mínima de 5 a cada prova. No s’elimina la nota de tall,
és a dir, passaran el tall un nombre de persones com a màxim el 300%
de les places ofertades.
Es va obrir un debat a sobre de la puntuació de la formació, amb el
negoci vam topar!!. La puntuació per a la categoria DSI(diplomad@s
sanitaris en infermeria) va quedar que seran 30 punts, 10 la formació
universitària i 20 la formació continuada, els sindicats no es poden
quedar sense el negoci dels seus cursos!!
CATACCTS vam tornar a demanar una convocatòria extraordinària per
valoració de mèrits, d’acord amb el que estableix l’article 61.6 de
l’Estatuto Bàsico del Empleado Público, però la resta de sindicats es van
posicionar en contra. CCOO va dir que textualment que no estaven
d’acord amb una convocatòria per valoració de mèrits.
Tornen a acordar d’esquenes a tota la plantilla amb l’única finalitat de
defensar els interessos de les seves organitzacions i el seu negoci amb
els cursos de formació.
Aquest acord no beneficia
en res al personal afectat per una
convocatòria excepcional de places. S’està posant en risc el treball de
milers de persones.

Ja n’hi ha prou,
volem concurs per valoració de mèrits ja!!

