Mesa Sectorial 5 de maig de 2017

UGT, SATSE I Metges de Catalunya aproven una altra oferta
pública d’ocupació “vergonyosa”
L’ICS va convocar la Mesa la Mesa Sectorial de Negociació per tal de negociar l’oferta pública
d’ocupació que el Govern de la Generalitat va aprovar a la Mesa General de manera unilateral, ja
que els sindicat amb presència la Mesa General, CATACCTS, CCOO i UGT no la van acceptar
per insuficient i perquè no solucionava el problema creat amb la paralització de les convocatòries
els darrers anys. La sorpresa va ser que UGT acceptava l’oferta que no va aprovar a la Mesa
General, i que SATSE i Metges de Catalunya ens conformen amb les misèries proposades per
l’Institut Català de la Salut.
Això suposarà que el personal que no és de plantilla hagi de tornar a pagar taxes davant
l’obligatorietat que tenen de presentar-se a les OPOs, quan ja sabem que aquest número de
places és totalment insuficient.
CATACCTS, vam demanar que no s’aprovés aquesta oferta i esperar a la Llei de pressupostos de
l’Estat, ja que tothom sap que eliminarà la taxa de reposició i es podran convocar totes les
vacants. A més, vam manifestar la necessitat d’elaborar un pla anual d’ocupació que suposi la
consolidació del personal interí, personal que porta molt anys prestant els seus serveis sense la
possibilitat de poder consolidar la seva vacant.
CCOO tampoc va acceptar aquesta oferta, amb coherència amb el seu posicionament a la Mesa
General.
Ja sabem que les convocatòries de places suposen un negoci per a les empreses i els sindicats
que viuen de la formació, però considerem del tot impresentable que es torni a aprovar una oferta
d’aquest tipus. Segurament a alguna organització li ha traït el seu subconscient.
Oferta aprovada:

Facultatius espec. Hosp. 488
Prim, 337

Tècnic P.R.L. N1

22

Tècnic til. Super. No sani.

10

Treball social

50
12

Infermera

680

Llevadora

25

Tècnis P.R.L. N2

Fisioteràpia

25

Aux. Adm.

226
100

Tècnic Gestió sanitària

100

Zelador

Tècnic cures infermeria

325

Total places

2400

