RECLASSIFICACIÓ
AUXILIARS DE GERIATRIA

A C-1 JA!
Per què es van negociar les reclassificacions
del PAMO 2014 i 2015?
Perquè a la Diputació teníem personal a C1 i C2 amb 1 sol manual de funcions.
És a dir, personal fent la mateixa feina però cobrant diferents sous.
Totes i tots recordareu la sentència sobre el personal XOFERS. El jutge va
condemnar a la Diputació no només a pagar les retribucions específiques sinó
les bàsiques també. Mateixa feina mateix sou!
Això ens passava a tots els col·lectius. També al personal de Geriatria. A canvi
de no judicialitzar el tema es va obrir una negociació que va acabar en un acord
de PAMO 2014 i 2015.

Per

què

no

es

va

reclassificar

abans

el

col·lectiu de Geriatria?
Com que no tot el personal tenia l’Acreditació necessària, es va proposar
impartir cursos i posposar la reclassificació fins assegurar que tot el personal es
pogués reclassificar.

Primer quan es van negociar el PAMO 2016 i després el PAMO 2017, CCOO
vam demanar que es reclassifiqués el personal ja. Per què no es feia d’una
vegada? El personal ja tenia l’Acreditació necessària...
Ara sabem el perquè es va posposar: la seva intenció era posar sobre la taula
una “condició” més: unificar diferents col·lectius.

Per què diem que la Diputació incompleix els
seus compromisos?
A la reunió de Mesa de dimecres ho vam dir clar: la Diputació incompleix els
seus compromisos perquè la condició per a reclassificar era la manca
d’Acreditació del personal, i ara que s’unifiquin col·lectius.
Mai s’havia parlat d’això. A cap altre col·lectiu que s’ha reclassificat se li ha
exigit. Imposaran, més endavant, alguna condició més que desconeixem?

Com quedarà el col·lectiu de geriatria d’acord
amb la informació que ens han facilitat?
•

Amb el manual de funcions proposat, no podran negar-se a treballar a
cap dels dos centres gestionats per la Diputació, sigui a Atenció a la
Gent Gran o a Discapacitats.

•

El personal Funcionari de Carrera haurà de passar per un procés de
reclassificació similar al que es pot trobar a les bases dels PAMO 2014 o
2015 (places reservades per al torn de reclassificació/promoció interna).
Com que al Pavelló Nord circulava la informació que el procés seria
automàtic, hem preguntat al respecte. La corporació ha afirmat que el
personal haurà de passar les proves requerides, tal i com acaba de fer la
resta de col·lectius als PAMOs que s’han executat. Que legalment i per
seguretat jurídica, no hi ha marge per fer una altra cosa.

•

El personal Interí haurà de passar de la borsa C-2 a una nova de C-1.
Respecte a com es farà el procés concretament, no han donat més
informació. De moment, el personal ha d’estar tranquil i expectant a les
futures informacions.

Com

afectarà

econòmicament

aquesta

reclassificació?
• De manera immediata:
Es pagaran les retribucions específiques del grup C1 a tot el personal
sigui Funcionari de Carrera o Interí retroactivament des de gener de
2018.
CCOO hem demanat que es reconeguin fins a 4 anys enrere (d’acord
amb l’article 25.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria).

• Més endavant el personal cobrarà també les retribucions bàsiques
(Sou, triennis i complement de destinació -nivell 14-):
La reclassificació del personal funcionari s’haurà d’incloure
al PAMO 2018. Quan s’executi aquest (previsiblement al
2019) i el personal passi el procés selectiu aleshores és
quan tindrà dret a totes les retribucions.
Si se’ns hagués fet cas i s’hagués inclòs en els PAMOs
2016 o 2017, ja gairebé el tindríem per executar...
El personal interí estarà pendent de la creació de la nova
borsa de treball en C1. Entenem que el calendari en aquest
cas podria ser més àgil per a passar a cobrar la totalitat de
les retribucions com a C1.
CCOO hem demanat que el complement de destinació sigui el 16 enlloc
del 14 inicial. Això suposaria afegir al canvi de categoria uns 50 € bruts
més.

No totes les noticies que trobem a les xarxes socials són
veritats. D’això se’n diu “Fake News” que vol dir falses Noticies.
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-son-les-fake-news/video/5669259/
De la mateixa manera, a la vida real no tot el que es diu als passadissos és
veritat!

Diuen, diuen:
• CCOO no volia que el personal de cuina
reclassifiqués.
• CCOO no volia que el personal de Auxiliar de
Geriatria reclassifiqués.
• La reclassificació del personal de Geriatria serà
amb proves perquè ho ha demanat CCOO.
• Els majors de 55 anys hauran de presentar-se a
les oposicions perquè CCOO ha signat un nou acord.

MENTIDA !
DAVANT NOTICIES COM AQUESTES, PENSA:
• Qui t’està donant la informació, té algun interès en
que pensis d’una determinada manera?
• Aporta documents o proves?
• Podria dir la mateixa cosa davant nostre?
(Ens desplacem on calgui perquè allò que t’està dient, ho
digui davant nostre. Proposa-li.).

