Barcelona, 21 de Novembre de 2018
Recentment s’han començat les negociacions per a la revisió i redacció del segon
conveni col·lectiu de treball dels Hospitals Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres
Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, que regula les relacions entre les institucions
proveïdores del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) i
els seus treballadors.
En aquest context la Unió Catalana d’Hospitals, una de les patronals del sector,
proposa una nova classificació professional on la resta de facultatius són segregats del
metges, passant a formar un nou grup C:
Grup A: metges
Grup B: infermeres i altres
Grup C: farmacèutics, biòlegs, psicòlegs, odontòlegs, químics i radiofísics hospitalaris.
Grup D: altres graus sanitaris

En resposta a la proposta de la patronal, les societats científiques sotasignats
volem expressar el nostre desconcert i malestar davant la seva proposta de “reclassificació
Professional”.
Mentre que el conveni vigent considera a tots els facultatius especialistes dins una
única categoria de “Facultatius Especialistes”, la proposta de la patronal separa als metges
de la resta de facultatius, generant una incomprensible diferenciació.
A l’empara de la legislació vigent (Ley 44/2003, del 21 de noviembre, de ordenación
de profesiones sanitarias), els metges, farmacèutics, psicòlegs clínics, odontòlegs i
estomatòlegs, biòlegs i bioquímics, i radiofísics que treballem als hospitals, som
professionals sanitaris amb competències similars per la direcció, avaluació i intervenció
del procés global d'atenció integral de la salut. Pertànyer a aquesta categoria està vinculat
a la possessió del títol oficial d’Especialista en Ciències de la Salut regulat i expedit pel
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A aquesta titulació s’hi accedeix
després d’obtenir una plaça mitjançant un examen d’accés a la formació sanitària
especialitzada i de completar un període de residència en un centre acreditat.
La regulació legal del sistema de classificació professional s’ha de realitzar
mitjançant els grups professionals (fruit d’un acord entre les parts negociadores) i es fa
amb les previsions contingudes a l’article 22 de l’Estatut dels Treballadors (ET).
L’article 22.2 de l’ET especifica que el grups professional “podrán incluir
distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas
al trabajador”
A banda de la titulació acadèmica, la classificació professional ha d’atendre a les
aptituds, capacitats i responsabilitats concretes que es posaran en escena a través de
l’execució de les funcions i tasques. Així els grups professionals han de ser coherents a
les funcions a desenvolupar.
La classificació ha de seguir els principis d’equivalència i de garantia dels drets
adquirits. La proposta de la patronal produiria una greuge comparatiu que pot esdevenir
contrari al principi d’igualtat establert per l’article 14 de la Constitució.

La nova proposta empresarial del nou sistema de classificació professional:
- No es un proposta d’adaptació, sinó una proposta orientada a establir
nous criteris diferenciadors en subgrups i nivell salarials, que resulten
artificials.
- No compleix amb les exigències legals mínimes, d’acord amb l’article
22.2. ET, d’un sistema de classificació professional que utilitza les
titulacions acadèmiques com a paràmetre classificatori.
- Vulnera el principi d’equiparació de titulacions acadèmiques regulat a
la Llei 44/2003, i el principi de garantia dels drets adquirits de la Llei
Orgànica 4/2007.
- En cas d’acordar-se, afectaria a altres condicions de treball del
Conveni Col·lectiu (qualificació acadèmica, sistema retributiu,
infravaloracions de professionals sanitaris,...)
Per l'anteriorment descrit, sol·licitem que tots els facultatius que fins ara pertanyen
al grup A, conservin la mateixa categoria professional. Una segregació en categories
diferents trenca l’equitat i podria comprometre el marc d’igualtat en les relacions
cooperatives i interprofessionals i, per tant, el dret final del pacient a rebre una atenció
integral.

