SALUT PÚBLICA I
SERVEIS CENTRALS
ELS NOSTRES ASSOLIMENTS
·

Obertura de taules de negociació de Salut
Pública.

·

Negociació i posada en marxa de concurs
de trasllats previ a la presa de possessió
de les places d’oposició.

·

Hem reclamat l’existència d’una única
bossa de contractació per al personal de
salut pública.

·

Hem lluitat contra tots els expedients de
modificació de plantilla.

·

Hem aconseguit la inclusió de funcionàries i funcionaris interins en el cobrament de la carrera professional i per
fi també hem aconseguit la seua inclusió
en la percepció de la productivitat.

·

Hem rebutjat reiteradament les RPTs ja
que havíem reclamat que comportaren
una pujada dels nivells i complements.

·

Hem lluitat per l’anul·lació de la OPO de
Consolidació d’especialistes de Salut Pública.

·

Hem lluitat i hem aconseguit el no tancament del laboratori de Castelló.

·

Hem aconseguit una reclassificació dels
llocs de personal funcionari A1.

·

Hem donat suport a la negativa de les
empleades i empleats públics del CSP de
València a ser traslladats a l’Hospital Militar de Mislata i que finalment, foren situats en el CA90.

REIVINDIQUEM
·

Nova normativa específica de borsa
d’ocupació, que incloga major delimitació
geogràfica i a totes les categories professionals.

·

RPT actualitzada amb adequació de nivells i complements per a totes les categories pendents.

·

Decret de regulació del sistema d’alerta precoç i resposta ràpida, per a evitar
que es produïsquen situacions com les
viscudes durant la COVID, on no hi havia
regulació de guàrdies presencials o localitzades, ni una adequada compensació
d’hores extra.

·

Decret de veterinaris/es de salut pública
que regule el treball per torns, guàrdies i
festius, compensació econòmica a veterinaris/es d’àrea amb activitat parcial o total
en escorxadors.

·

Incorporació de noves categories professionals dins de Salut Pública que s’ajusten
a la nova demanda de necessitats de la
població: Treballadors/es socials, Nutricionistes, Psicòlegs/gues, entre altres.

·

Creació de més places de Farmacèutics/
ques de Salut Pública.

·

Integració dels Tècnics i Tècniques Superiors al grup B.

·

Funcionarització del personal laboral.

·

Convocatòria de trasllats prèvia a processos selectius sempre.

DES D’UGT EXIGIM UNA
MAJOR VISIBILITAT DEL PERSONAL DE SALUT PÚBLICA I
SERVEIS CENTRALS I DE LES
SEUES PROBLEMÀTIQUES.

La teua elecció és essencial

