La secció sindical de
CATAC-CTS/IAC a l’IPM
INFORMA:
Hem presentat demanda judicial pel reconeixement
del solapament com a temps de treball.
Després d'haver-ho parlat i tret en diverses reunions i atès que l'empresa mai ha
donat una solució al problema, hem acordat presentar un conflicte col·lectiu
demandant a l'empresa per no reconèixer el solapament com a temps de treball.
Objecte essencial del Conflicte Col·lectiu:
El present conflicte col·lectiu es planteja sobre la base de la qüestió jurídica suscitada
com a conseqüència de la falta de reconeixement, per part de l'empresa, d'un
fragment del que entenem com a temps de treball, en el còmput de la jornada diària
dels/es traballadors/es afectats/es pel present conflicte col·lectiu.
Aquest fragment temporal passarem a denominar-ho “tram de solapament”, a l'efecte
del present conflicte col·lectiu, sent que el mateix és el tram temporal que l'empresa
exclou del còmput de la jornada efectivament treballada, i el que en definitiva aquesta
part considera com a “temps de treball”.
Personal afectat:
El personal afectat pel present conflicte col·lectiu és el format pels grups 2 i 3 ,
Diplomats en Infermeria (DUIs) i Auxiliars d'infermeria (AUX), de l’Institut Pere Mata
de Reus.
Aquest col·lectiu de treballadors afectats són un total aproximat de 100 diplomats en
infermeria i 200 auxiliars d'infermeria.
“Tram de solapament”:
Els/les treballadors/es afectats/es pel present conflicte realitzen els següents torns de
treball:

No obstant els horaris indicats corresponents als torns de treball, els/les
treballadors/es afectats/es pel present conflicte col·lectiu, han d'iniciar i finalitzar les
seves jornades de treball amb la següent antelació i prolongació, respecte de les
indicades hores:

El fet que es produeixin les referides prolongacions de jornada guarda relació directa
amb la necessitat, coneguda i constatada per l'empresa, de inter comunicació entre el
personal dels diferents torns, a l'entrada i sortida dels mateixos, així el personal
sortint de cada torn, haurà de reportar sempre amb el suficient detall, al personal
entrant, l'estat dels pacients, sent absolutament crucial en el bon desenvolupament
del servei sanitari prestat, que aquesta comunicació personal i directa es produeixi en
aquest moment de la jornada de treball, això és, a l'inici i finalització de cada torn.
Així, ens trobem davant una situació generada com a conseqüència d'una evident
necessitat en la prestació del servei, que no solament és coneguda per l'empresa, sinó
que va més enllà, és imposada de facto per la mateixa.
Que demanem?
•

Que es declari el dret dels/es treballadors/es pertanyents als grups
professionals Diplomats en Infermeria (DUIs) i Auxiliars d'infermeria (AUX), al
fet que els sigui reconegut com a temps de treball el tram temporal anterior i
posterior al fixat per l'empresa per a l'inici dels tres torns de treball (tram de
solapament), en el qual els/les treballadors/es, de facto romanen al centre de
treball a la disposició de l'empresa, segons el següent detall:

Estat de la qüestió:
El dia 25 de maig, a les 12:00h, al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) tenim el
preceptiu acte de conciliació previ al judici. Si no hi ha acord, en data molt propera es
farà el judici a la Sala del Social dels Jutjats de Reus.
Us mantindrem informats.

Reus, 18 de maig de 2017

