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A L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

En/Na M. TERESA FUENTELSAZ BENAVENT, amb DNI 37312621C, EN IA SEVA

qualitat de vicepresidenta del sindicat METGES DE CATALUNYA (iilGl, compareix i

MANIFESTA:

Que en dala27 de maig d'enguany va entrar per registre un escrit en el que formulava
un seguit d'al.legacions relatir¡es a la contractació temporal per part d'aquesta entital.

L'endemà dia 28 va tenir coneixement d'una publicació per part de la direcció gerència

de I'ICS relativa a I'escrit presentat i per mitjå del present escrit, EXPOSA

PRIMER.- Que entén que la petició formulada per mitjà de Registre d'entrada hauria

de ser resposta a través d'una resolució formalment notificada, motiu pel qual sol'licita
que així es faci.

SEGON.- Ateses les al.legacions que conté la nota que s'ha publicat, interessa al dret
de la signant ampliar I'escrit que va presentar en el sentit de deixa palès, en primer

lloc. que el sindicat de Metges de Catalunya té entre les seves finalitats vetllar pels

interessos laborals i professionals dels seus afiliats. En aquest sentit, bo i compartint la
manifestació feta des d'aquesta entitat que tots els treballadors públics han patit, en

major o menor mesura, les oonseqüències de les anomenades polítiques d'ajust, la

petició que es va registrar només pot anar referida a l'àmbit d'actuació del Sindicat per

una mera qüestió de legitimació activa, malgrat que, ôbviament, I'organització que

represento està en contra de la precarització de tot el personal que presta els seus

serveis per a l'lCS.

TERCER.- La realitat del perllongament en el temps del personal interí no s'ha fet
palesa des de I'any 2O12 si no que és una qüestió que des d'antic s'estå portant a

terme, convertint doncs en temporal plantilla que és en realitat estructural per la manca

de convocatöries adequades i suficients,

QUART.- En I'escrit d'al' legacions inicialment presentat es feia referència expressa a

la major precarietat encara del personal anomenat eventual, aquell que ni tant sols té,



per part d'aquesta entitat, la consideració de personal interí i la realitat de la seva

contractació vulnera les disposicions que allà descrivíem i que els són d'aplicació.

CINOUÈ,- Caltenir present, finalment, que la Llei de Pressupostos Generals de I'Estat

no impedeix, contråriament al gue s'afirma, la realització d'una oferta pública

d'ocupació donat que preveu i reguta, des del 2012, en el seu article 23.1, ) fins a
I'actualitat, que s'ha anat expressant en els mateixos termes, la possibilitat de la

reposició de plantilla en una taxa del 10o/o mitjançant oferta pública.

Si es considera que a I'empara de I'article 35 de la vigent Llei General de

Pressupostos de la Generalitat no pot aquesta entitat portar a terme cap oferta pública

per a cobrir places de personal estatutari, és obvi que caldrà donar compliment

igualment als preceptes de I'EBEP ide I'Estatut Marc que referÍem a I'escrit inicialment

presentat i per tant, a I'empara de! que preveu i regula I'article 34 de la pròpia Llei del

30 de gener de 2014, el que procedeix és portar a terme contractacions temporals de

caråcter indefinit que no suposarien un increment global de la despesa de personal

donat que el personalja presta serveis i s'estaria donant compliment al mateix ternps a

la normativa que descrívíem en l'escrit inicial i a la que fem remissió expressa.

Am tot, volem deixar palès doncs que el que es qualifica de polltiques d'ajust no pot

ser I'excusa per no complir amb la legalitat vigent ni pot justificar la lemporalitat, per

tant precarietat, dels treballadors que presten els seus serveis a l'administració
pública.

Per això,

SOL.LICITA tingueu per presenlat aquest escrit i en mèrits del seu oontingut, per

ampliat el que es va registrar ahir davant d'aquesta entitat i, previs els tråmits que

considereu pertinents, dicteu resolució per la que s'obri un procés pelqual, a raÓ de la

vigent normativa d'aplicació, es convoquin les places vacants que no estan

degudament cobertes o, en un altre cas. es lliurin contractes laborals indefinits als

treballadors eventuals que cobreixen llocs de treball estructurals.

Barcelona, a 4 dejuny de 2014-

Signat: Teresa Fuentelsaz Benavent

AL DIRECTOR GERENT DE L'ICS


