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A L' INSTITUT CATALA DE LA SALUT

En/Na M. TERESA FUENTELSAZ BENAVENT, amb DNI 37312621C, en

qualitat de vicepresidenta del sindicat METGES DE CATALUNYA (MC), amb

domicili al carrer del Consell de Cenl,471-475, escala B, entresò|,08013-

Barcelona, comparec i MANIFESTO:

PRIMER.- El sindicat que represento té personalitat juridica pròpia a raó del

que preveu I'article 6è dels seus Estatus i, entre els seus objectius, hi ha el de

defensar les condicions laborals iel respecte als drets dels seus afiliats en llurs

relacions professionals.

SEGON.- D'antuvi el sindicat Metges de Catalunya ha gaudit d'una àmplia

representativitat sindical, en concret als àmbits de:

,, Mesa sectorial de I'lnstitut Català de la Salut (lCS)

" Mesa sectorialde la xarxa sanitària concertada (XHUP)

o Consellde la Professió Mèdica de Catalunya (CPMC)

o Conselld'Administració de l'lnstitut Català de la Salut (lCS)

(:, Consell de Salut del Servei Catalå de la Salut (CatSalut)

ô Òrgan Paritari de Politiques d'lgualtat (OPPI)

.' Confederación Estatalde Sindicatos Médicos (CESM)

" Fédération Européenne des Médecins Salaraés (FESM)

TERCER.- Atès el marc actual en el qual un gran nombre de professionals

estan prestant els seus serveis en situacions de precarietat laboral, per, entre

altres causes, la temporalitat dels seus contractes, des del sindicat es va

endegar una campanya de recollida de dades als hospitals de l'lCS de

Catalunya que s'acompanya a la present com a Annex I, que deixa palès que

s'està incomplint per part de l'entitat a la qual ens adrecem amb la normativa

que a continuació es descriurà a raó dels següents MOTIUS:



l.- lnfracció del quê prôveu i disposa la llei 8//2007 de 30 de juliol, Llei de

I'lcs.

En el marc actual de constants modificacions i reformes, pel que Ía a la

prestació de serveis dels professionals per a I'administració, és més necessari

que mai deixar clar i palès que la relació estatutåria fixa és la que més

respecta, d'una banda, els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i de I'altra,

garanteix una millor assistència sanitària.

La pròpia Llei de I'ICS, reformada constantment des de la seva aprovació,

parteix d'uns principis generals que estan en la llnia del que estem defensant i

aixf, destacarem:

Art¡cle 4

Funcions

L'Institut Catalå de la Salut té les funcions següents:

d) Reforçar les polítiques de personal per ;¡ assegurar la competència I la motlvació dels

professlonals I oromoure condicions de treball adeouades.

Article 5
Prlnclpis de gesció

2. L'Instltut cet.lå d€ la Salut ha d6 facll¡tar I'accés. la promoc¡ó ¡ .l des€nYoluoament

orofessional dels s,eus membres tenint en compte, entre altres, llurs mèrits i llur capacitat

professional, i n'ha de respectar I'autonomia tècnlca I clentít¡ca sense més limitacions que les que

es derlven de l'ordenament jurídic i el codi deontològic,

Més enllà dels principis generals i programåtics abans descrits, cal anar a

analitzar I'article 19 que a continuació transcriurem en el seu redactat actual,

després de la reforma operada pel Decretllei 412010, per deixar palès, de nou,

que la previsió legal descansa en la regla general de la prestació de serveis per

part de personal estatutari fix dels serve¡s de salut i que la temporalitat queda

necessåriament relegada a situacions molt concretes i puntuals.

Art¡clG 19

1. El personal de l'lnstitut Català de la Salut pot ésser integrat per:

a) Personal estâtutårl dels serveis de salut, que es regeix per la Llei de I'Estat 55/2003, del 16 de

desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, I per la normativa de

desplegament que aprovi la Generalitat, Per raons d'interès general determinades per acord del

Govern i amb la finalitat de garantlr la prestació del servei públic sanitari equltatiu a tot el terr¡tori



de Catalunya, es pot eximar del requisit de la nacionalitat en l'accés a la condició de personal

estatutari de l'lnstitut Català de la Salut; a aquest personal se li exigeix un coneixement suflclent

de catalå i de castellå per a accedir a la condició de personal estatulari de l'Institut.

b) Personal funcionari de I'Admlnistracló de la Generalitat, que es regeix per la normatlvå de lð

funció pública pròpla de I'Administració de la Generalitat, El personal sanltari tuncionari es regeix

per la Llel de l'Estat SS|2OO3, en els termes establerts per I'article 2.3 de la dlta llel.

c) Personal laboral, que es regeix per la normativa laboral I altres norrnes convencionalment

apllcables.

d) Personal eventual, que, en virtut de nomenament I amb caràcter no permanent, només fa

funcions expressament quallflcades de confiança o d'assessorament especial. Aquest personal és

retribui't amb cårrec als crèdits pressupostaris conslgnats a aquest fi, i es regeix per la normativa

de funció pública de lâ Generalitat que regula aguest personal.

2, Els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball s'han de basar en la

legislació corresponent a cada tipologla de personal i han de garantir els principis d'igualtat, de

mèrit, de capacitat, de publiciÈat I d'objectivitat.

3, La gestió de personal ha d'integrar fórmules d'lnformació periòdica, de participació en I'anàlls¡

de les problemåUques, i també la formulació correlativa d'iniciallves de mlllora, la promoció i la

formació professionals, els mecanismes de mediacló de conflictes i el tractament d'eventuals

lnsuficiències, d'acord amb la normativa aplicable.

Cal tenir present doncs que la literalitat del precepte tendeix a assimilar-se i

apropar-se més al que preveu i disposa la normativa båsica derivada de

l'Estatut båsic de I'empleat públic (EBEP) que no pas a l'Estatut Marc del

personal san¡tari, tal i com a continuació analitzarem.

ll.- lnfracció del que proveu i disposa la llei estatal 712007 de 12 d'abril de

I'Estatut bàsic de l'empleat públic i de la llei estatal 5512003 de 16 de

desembre de l'Estatut ìllarc del personal estatutari dels serveis de ealut.

Tal icom hem descrit en el motiu anter¡or i malgrat que la llei de I'ICS es remet

a la llei estatal 5512003, contê un redactat, a l'hora d'establir la classificació del

personal que presta els seus serveas per les entitats públiques de salut, molt

més proper a allo que regula I'Estatut bàsic de l'empleat públic, que és encara

més restrictiu a I'hora de contemplar el personal eventual que el propi Estatut

Marc.



Ntículo 9 Funcionarlos de cartera

Així, caltenir present que I'article I de I'EBEP estableix:

Claaee de peraonal al servlclo de la¡ Administraciones Públlca¡

AttÍculo 8 Concepto y clases de empleados públicos

1. Son empleados pribllcos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Admanistrac¡ones

Públicas a! serviclo de los lntereses generales.

2.Los empleados públlcos se claslfican en:

. a) Funcionarios de carrera.

. b) Funclonarlos lnterlnos.

. c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo lndeflnido o temporal'

. d) Personal eventual.

(...)

Artículo 1 0 Funcionarlos lnterlnos

1. Son funcionarios lnterlnos los que, por razones expresamente Justlfìcadas de necesidad y

urgencla, son nombrados como tales para el desempefio de funclones propias de funclonarlos de

carrera, cuando se dé alguna de las slgulentes clrcunstancias:

. a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarlos

de carera.

. b) La sustitución transitoria de los titulares.

. c) La eJecuclón de programas de carácter temporal.

. d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máxlmo de seis meses, dentro de un

periodo de doce meses.

2. La selecc¡ón de funclonarlos lnterlnos habrá de reallzarse mediante procedlmlentos áglles que

resptearán en todo caso los principlos de igualdad, mérllo, capacldad y publicidad.

3. El cese de los funcionarios interinos se produclrá, además de por las causas prevlstas en el

artfculo 63, cuando flnalice la causa que dio lugar a su nombramiento.

4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artÍculo, las plazas vacantes

desempeñadas por funclonarlos lnterlnos deberán incluirse en ta oferta de empleo correspondiente

al eJerclcio en que se produce su nombramiento y, sl no fuera poslble, en la siguiente, salvo que

se decida su amortlzaclón.



5. A los funclonarios lnterlnos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su

condición, el régimen general de los funcionarlos de carrera.

Attículo tl Ærsonal laboral

1. Es personal laboral el que en vlrtud de contrato de trabaJo formallzado por escrito, en

cualqulera de las modalidades de contrataclón de personal previstas en la leglslaclón laboral,

presta serviclos retrlbuldos por las Administraciones Públicas. En funclón de la duración del

contrato éste podrá ser fijo, por tiempo lndefinldo o temporal.

2. Las Leyes de Función Pública que se dlcten en desarrollo de este Estatuto establecerán los

criterios para la determlnaclón de los puestos de trabaJo que pueden ser desempeñados por

personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9'2.

Artículo 12 Personal eventual

1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramlento y con carácter no permanente, sólo

realiza funciones expresamente callñcadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo

retribuido con cargo a los créditos presupuestarlos cons¡gnados para este fìn.

2. Las leyes de Función Pública gue se dicten en desarrollo de este Estatuto determlnarán los

órganos de goblemo de las Admlnlstraciones Públicas gue podrán dlsponer de este tipo de

personal. El número máximo se establecerá por los respectlvos órganos de gobierno. Este número

y las condlclones retrlbutlvas serán públlcas.

El nombram¡ento y cese serán llbres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el

.),

És obvi doncs que de la lectura dels preceptes descr¡ts es desprèn que els

nomenaments eventuals, igual com es regula en la Llei de I'ICS, estan

prev¡stos i regulats per a casos molt concrets, transitoris i per càrrecs de

conf¡ança, permetent contravenir fins i tot els principis generals d'igualtat, mèrit

i capacitat i de causal¡tat necessàr¡a tant en el nomenament com en el

cessament, convertint-se en I'excepció.

Els nomenaments interins ho han de ser majoritàriament per la cobertura

prov¡s¡onal d'una vacant (fins que es convoqui tal i com expressament es

regula) o, en casos també puntuals i excepcionals, per un excés o acumulació

de tasques clarament acotades en eltemps, s¡s mesos en un perlode de 12.
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El que hauria de ser I'excepció perô, i de conformitat amb I'Annex I que

s'acompanya, s'ha convertit en la regla general.

Però a més, i si analitzem el que preveu i disposa I'Estatut Marc també

concloem necessàriament que aquesta entitat estå vulnerant la llei a raó del

que s'estableix en els seus articles I i següents:

Artículo 8 Personal estatutarìo fìJo

Es personal estatutario fijo el que, una vez superado el correspondiente proceso selectlvo, obtlene

un nombramlento parâ el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal

nombramiento se deriven.

Artículo 9 Personal estatutario temporal

1. Por rezone¡ dc ncocsidad. da uroencla o para el de¡¡rrolto de oroorama¡ de ctrácter
temoora!. co!¡untural o extraordlnerio, lo¡ ¡arvicios de calud oodrán nombrer oeruonel

estetuterio temooral.

Los nombramlentos de personal estatutario temporal podrán ser de interinidad, de carácter

eventual o de sustltuclón,

2. El nombramiento de carácter lnterlno se expedirá para el desempeño de una plaza vacante de

los centros o servicios de salud, cuando sea necesarlo âlender las correspondaentes funclones.

Se acordará el cese de! personal estatutario interino cuando se incorpore personal fijo, por el

procedimiento legal o reglamentårlamente establecido, a la plaza que desempeñe, asi como

cuando dicha plaza resulte amortizada.

3. El nombramlento de carácter eventual se expedlrá en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de la prestación de serviclos determinados de naturaleza temporal,

coyuntural o extraordlnarla.

b) Cuando sea necesario para garant¡zar el funclonamlenÈo perrnanente y continuado de

los centros sanitarios.

c) Para la prestación de seruicios complementarios de una reducclón de jornada ordinaria.

Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se produzca la causa o venza el

plazo que expresamente se determlne en su nombramiento, asÍ como cuando se suprlman las

lunciones que en su día lo motivaron.

Sl se reallzeran más de dos nombramlentos oara la orestación de los mismos servlclos

pfir un perfodo acumutado de 12 o mås mcscs cn un oerfodo de dos años. orocedcrå cl

estudlo da les causas oue lo motlvaron. oara valorar. en su c¡so, ei orocede la creaclón

de una olaza estruclural cn le olantilla del centro.

a

a
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4. El nombramiento de sustitución se expedirá cuando resulte necesarlo atender las funciones de

personal f¡Jo o ¡emporal, durante los períodos de vacaciones, permasos y demás ausenclas de

carácter temporal que comporten la reserva de la plaza.

Se acordará el cese del personal estatutario sustituto cuando se relncorpore la persona a la que

sustituya, así como cuando ésta pierda su derecho a la reincorporación a la mlsma plaza o función.

5. Al personal estatutario temporal le será apllcable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su

condlclón, el réglmen general del personal estatutario fljo,

Amb tot, és clar que segueix sent I'eventualitat una clara excepcaÓ, pensada per

casos concrets i puntuals ique implica, a més, I'estudi de les causes que I'han

motivat sempre que es produe¡xin dos nomenaments o mêS per un periode

acumulat de 12 mesos en dos anys.

L'Annex I que s'adjunta deixa clar i palès que no només els contractes

eventuals que actualment hi ha vigents a l'entitat a la qual ens adrecem

s'aparten de la finalitat que els regula, sinó que també que estå vulnerant

I'obligació legal que té de procedir a estudiar (òbviament per a actuar-h¡

després) les causes que mot¡ven I'eventualitat, I, a més, cal tenir present que la

"solució" adoptada és anar lliurant contractes mensuals o com måxim

trimestrals als professionals i poder defensar aixi que no s'arr¡ba als sis mesos

que hem descrit, aprofundint encara més en I'incompliment que estem

denunciant.

La precarietat laboral que es deriva de la situació de temporalitat en la

prestació de serveis no cal justificar-la en tant que deriva de la seva propia

definició però, a més, en el cas concret que estem analitzant de professionals

eventuals en els hospitals públics, dóna lloc a una doble escala salarial

totalment contrària al principi d'igualtat a rao de les jornades que els son

adjudicades, els facultatius contractats eventualment no perceben el

comp¡ement de jornada completa i fan la mateixa tasca que els seus companys

fixes iamb el mateax horari, percebent una retr¡bució molt més baixa.



lll.- lnfracció del que preveu i disposa I'Estatut de Catalunya.

L'article 23 deltext estatutari estableix, en la mateixa linia que el que disposa la

Constitució Espanyola i la majoria de normativa internacional sobre la matèria,

que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat i gratuiTat

als serueis sanitaris de la sanitat pública. El dret a la salut s'articula,

correlativament, com una obligació de l'administració de garantir-lo i és obvi

que la precarietat laboral d'aquells que en són el principal agent atempta

directament contra el dret de tots els ciutadans i ciutadanes, que es mencionen

expressament en l'article 7 del ll Acord marc regulador de les condicions

laborals del personal estatutari de I'ICS, precisament el que fa referència a les

polítiques d'ocupació, reforçant doncs el principi que major precarietat equival a

menys garantia de drets, no només dels professionals, sinÖ també de la

ciutadania que els ha de veure garantits.

Amb tot, el sindicat que represento, vista la normativa d'aplicació que s'ha

transcrit i analitzat, vol denunciar:

Primer.- Que bona part dels metges que presten els seus serveis als Hospitals

de I'ICS de Catalunya tenen nomenaments interins i/o eventuals no justificats.

Segon.- Que la temporalitat no justificada s'encadena en el temps, petrificant

la precarització dels professionals que han de garantir un dret fonamental de la

ciutadania, el dret a la salut.

Tercer.- Que la contractació temporal, al marge de la finalitat per la qual fou

creada, vulnera també els principis generals d'igualtat, mèrit i capacitat que han

de regir la contractació administrativa.

Quart.- Que no s'estan cobrint les plantilles en atenció a les necessitats reals

de la ciutadania i que amb la utilització abusiva de la contractació temporal



s'està ev¡tant la convocatòria de places establerta per llei i ratificada en els

pactes iacords signats amb els representants sindicals.

Cinquò.- Que I'anterior actuació és especialment greu quan qui la protagonitza

és I'administració pública, que hauria de ser exemple de respec'te escrupolós a

la normativa gue ella mateixa dicta.

I per tant,

DEII|ANA que I'lnstitut Catalå de la Salut porti a terme la contractació del seu

personal de conformitat amb la normativa d'aplicació, convoqui les places que

estan cobertes per personal interf i eventual respectant els principis d'igualtat,

mèrit i capacitat i garantint aixf a la ciutadania un adequat servei públic de salut.

Barcelona, 27 de maig de 2014

â¿¿<_

A: Sr. Pere Soley Bach, director gerent de I'lngt¡tut Català de la Salut (lCS)
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