
PROPOSTES de CCOO
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PERSONAL SANITARI:

 Creació de l'especialitat mèdica d’ urgències.

 Creació de les especialitats d'infermeria i àrees de
capacitació per a fisioterapeutes.

 Inclusió de treballadors/es socials i zeladors/es com a
personal sanitari.

 Creació del grau universitari per a tècnics superiors
sanitaris.

 Creació tècnic superior per a TCAI, nova denominació
TCI.
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PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS:

 Creació de la formació professional per a la categoria de
zelador/a.

 Anul·lar la categoria d'auxiliar administratiu i anar
reconvertint les places a la categoria d'administratiu.

 Categoria de manteniment: contractar al personal com a
qualificat, ja que actualment molts son de grau superior.

 Marmitons, bugaderia, auxiliars d’ hoteleria i professionals
de neteja: pujada de nivell i professionalitzar les
categories.

 Revertir la privatització d'aquests sectors ja que en els
darrers anys han estat els més afectats.
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 Desenvolupar les àrees de capacitació específica.

 Urgències i emergències no ha de ser una àrea de 
capacitació específica sino una especialitat mèdica.

 Cal definir les retribucions dels i les professionals 
que participin en un procés de formació d'una àrea 
de capacitació específica.

 Desenvolupar EBEP per a la creació de 3 subgrups i 
en el cas del nivell A, per tal de pujar del  grup A1 
al grup A.
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 Proposem la modificació de el Reial Decret
1146/2006. Esperem la negociació immediata del
nou RD.

 Establir un salari mínim que millori ostensiblement
les actuals retribucions.

 Establir jornades màximes i volum màxim de
guàrdies mensuals, regulació dels descansos i
implantar el control horari perquè els acords siguin
una realitat en els centres de treball.
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Desenvolupar EBEP per a la creació de 3 subgrups de 
nivell A, per a pujar del grup A2 al grup A1

INFERMERS/ES

 Creació d'especialitat
d'infermeria crítica i
d'urgències.

 Creació especialitat de
cures pal·liatives i
infeccioses.

FISIOTERAPEUTES

 Creació d'àrees de
capacitació específica.

 Cardiorespiratòria.

 Neurològica.

 Aparell Locomotor.

 Comunitària.
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 Derogació de la disposició 3a de l’EBEP, per tal
passar del grup C1 al grup B.

 Proposta a l'INCUAL (Instituto Nacional de las
Cualificaciones) de la revisió de funcions per a
la creació de Grau Universitari.

 Desenvolupar l’EBEP per a la creació de 3
subgrups del nivell A, i posteriorment a la
creació del grau per pujar del grup B al grup
A2.
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 Derogació de la disposició 3a EBEP, per passar del
grup C2 al grup C1.

 Revisió de funcions per part del Ministeri de Sanitat
per tal de proceder a la creació de grau superior.

 Compromís del Ministeri per tal de començar
immediatament el grup de treball de TCAI / TCI.

 Desenvolupar EBEP i creació del grau superior per
pujar del grup C1 al grup B.
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 Proposem que les places d'Auxiliars Administratius/ves
es reconverteixin en places d'Administratius/ves de
forma progressiva, ja que no hi ha llocs de treball on es
desenvolupin funcions auxiliars.

 Com a exemple: CCOO amb interposició de demanda,
s’ha aconseguit que a Andalusia a l'empresa pública ja
no existeixi la categoria d'auxiliar. I fruit de
negociacions les vacants que es generen son
d’administratiu/va.

 Proposem que la categoria d'administratiu quedi
emmarcada al grup B. Actualment es troba al grup C1.
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 Exigim la contractació d'aquests professionals
per la seva formació ja que hem detectat que hi
ha personal amb formació superior contractat
com a personal tècnic mitjà.

 Exigim que es reverteixi la privatització que s'ha
dut a terme amb aquest col·lectiu.

 Proposem que el personal s’emmarqui al grup B.
Actualment es troba al grup C1.
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 Creació de la categoria professional de tècnic en
mobilització i trasllat.

 Emmarcar la categoria profesional al grup C1.
Actualment es troba al grup E.

 Ser una categoria sanitària.

 Creació d'un comandament específic integrat en les
direccions dels hospitals.

 Grups de treball a nivell estatal. Pendent d’iniciar els
grups en breu.
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 Proposem que l'INCUAL aprovi els continguts de
certificats de professionalitat i sigui substituït el
contingut formatiu per temps treballat.

 Modificació de l'EBEP per tal aquestes categories
s’emmarquin en el grup C1. Actualment es
troben al grup E.
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 El govern actual integra la nostra proposta al seu
programa electoral.

 Reformar l'EBEP. En breu ens presentaran la nova
proposta.

 Compromís de realitzar-ho abans que finalitzi
seva mandat polític.

 Revertir o evitar privatitzacions d’algunes
categories no sanitàries.
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 Actualment hem mantingut reunions amb els
responsables del Ministeri i han adquirit el
compromís de començar els grups de treball
d’algunes categories professionals.

 Pressionar per tal que la reforma de l'EBEP sigui
immediata ja que és l’Estatut pel qual ens regim
els empleats i les empleades públiques.

14



 Som l'únic sindicat que tenim 1 proposta i l'hem
quantificat.

 Som un sindicat que creiem en la necessitat i la
importància de la reforma de les categories
professionals.

 Som l'únic sindicat que tenim integrades totes les
categories professionals dins dels càrrecs de direcció
del propi sindicat, tant a nivell estatal com a nivell
autonòmic.
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 No ens importa tant les notes de premsa sino anar
enviant les nostres propostes al Ministeri i posar-nos
a treballar.

 Tenim presència a totes les Meses de Negociació, tant
a Catalunya com a nivell de l’Estat Espanyol.

 Estem creant grups de treballs també a tots els
nivells, per tal de millorar les competències
professionals en funció de les convocatòries que ens
farà el Ministeri per a participar també als seus grups
de treball.
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 Som els únics que tenim 1 proposta i quantificada.

 Som els únics que en els nostres comandaments
de Direcció del sindicat estan representades totes
les categories professionals

 Lluitem perquè creiem en les nostres propostes.

 Treballem sempre per a la defensa dels i de les
professionals, no de l'empresa.
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 https://sanidad.ccoo.es/eaefe9b750b63dac3e94
0a17873e5040000058.pdf

 https://sanidad.ccoo.es/noticia:408248--
Mas_de_tres_mil_personas_se_movilizan_para_ex
igir_el_aumento_de_nivel_y_salario_de_los_profes
ionales_del_SNS&opc_id=9ae4b06529ef1900bf9
906580b9635bd

 https://sanidad.ccoo.es/noticia:358817--La_
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