Mesa Sectorial 23 d’octubre de 2017

CCOO signa un Acord que modificarà les condicions de treball del personal
de les UACs, amb els sindicats corporatius Metges de Catalunya i SATSE,
UGT va dir que s’abstenia, CATAC-CTS/IAC no vam signar
A la Mesa d’ahir es ve presentar per a la seva signatura l’acord per unificar categories dins de les Unitats
d’Atenció al Ciutadà. CCOO es va atrevir a signar l’Acord amb els sindicats corporatius, sindicats que als
seus estatuts exclouen precisament la representació d’aquest personal. La sorpresa va ser el posicionament
d’UGT, primer dient que era un acord històric i després van dir que no el signaven i que s’abstenien. Alguna
persona d’UGT ens podria explicar que significa en un acord així l’abstenció, si ho saben, això està clar.
CATAC-CTS vam manifestar que no estaven d’acord i que no el signaríem. En primer lloc dir que hem estat
anys demanant que no podia ser el que estava passant dins de les UACs, ja que els zeladors feien les
mateixes funcions que la resta de personal amb menor categoria i salari, per això celebrem que això es
corregeixi. Però no podem estar d’acord que el benefici d’una categoria sigui en detriment de les altres. Al
personal Auxiliar administratiu se’ls dona ara de les funcions que abans feia el zelador, Tal i com estableix
el punt 5 de l’acord:” en aquells equips que pel seu dimensionament no calgui lloc de zelador, les tasques
d’aquest col.lectiu, seran assumides pel personal auxiliar administratiu. Nosaltres no podem estar acord amb
això, no es poden augmentar encara més les càrregues de treball del personal, i menys, sense el seu
consentiment.
A més, i en relació al personal administratiu, l’acord recull textualment: “El personal de la categoria
d’administratiu realitzaran tasques no relacionades amb atenció directa al ciutadà. Transitòriament podran
exercir funcions a la UAC en aquells dispositius que no resulti possible l’aplicació immediata d’aquest acord..
Si l’aplicació d’aquest acord suposa un canvi en les seves tasques es prioritzarà que aquestes siguin dins
de la mateixa unitat productiva que fixa el seu nomenament.
És a dir, dins de les UACs solament existirà la categoria d’auxiliar administratiu/va, per tant el personal
administratiu podria ser desplaçat a un altre centre amb motiu d’aquest acord.
Els benefici d’uns no port anar lligat al perjudici dels altres, nosaltres volem que tothom ens beneficien dels
acords que signem.
També es va tractar el document que s’ha penjat a la intranet de l’ICS en relació a les tasques del personal
TCAIs en Atenció Primària. Tots els sindicats vam estar d’acord en expressar la nostra disconformitat en
relació al contingut del mateix. CATAC-CTS vam proposar la creació d’un grup de treball per tractar el tema
i poder fer modificacions al document. L’ICS va acceptar la nostra proposta i convocarà el grup de treball.
En relació a l’oferta pública de consolidació que es va acordar a la Mesa General, l’ICS va explicar que a
més de les 2400 places ja publicades com a oferta, l’ICS disposarà de 9307 places per poder convocar
durant els pròxims tres anys. Van dir que aquesta oferta es podrà sumar a les 2400, per tant es podran
convocar 11707 places de les diferents categories. CATAC-CTS vam manifestar que nosaltres no parlem de
places, parlem de persones perquè darrera de cada plaça hi ha una persona i una situació personal, i que
són molts anys sense fer convocatòries amb un número important de llocs de treball, i que per tant nosaltres
parlem de consolidar a les persones no la vacant. Per aquest motiu no vam acordar la darrera oferta. A les
properes Meses es continuarà parlant.

