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Benvolguts/es

Des de la Secció Sindical de CCOO volem puntualitzar les manifestacions realitzades durant  la reunió de SIDP de
TTS d’ahir, dia 28 de juny de 2016, que  han creat cert mal estar en alguna Secció Sindical.

Per tal de intentar aclarir conceptes i evitar mal entesos des d’aquesta secció Sindical volem puntualitzar:

 El document presentat per el Grup de treball de Tècnics és un document elaborat per membres de totes
les seccions sindicals i compte amb el consens de totes elles

1. 

 Els membres de CCOO agraïm la bona feina realitzada per aquest grup de treball que ens sembla coherent,
sensat i actualitzat.

2. 

 En el moment en que l’empresa comenta que considera que els elements troncals i comuns que es revisen
per tal de aconseguir el nivell de SIDP i diferents CP de metges i infermers s’han de mantenir, la persona
que representa a la nostra secció expressa que considerà la Docència un punt important en la valoració per
els diferents nivells de  Carrera Professional i SIDP, clarificant que considera oportú modificar els ítems que
es valoren d’aquesta docència per tal d’afavorir la seva consecució i no basant-la bàsicament en la docència
estricta ( donar classes) sinó buscar activitats docents que es puguin realitzar dins de la pròpia empresa (
sessions clíniques, discussió de casos, participació en estudis...).

3. 

En cap moment volem que l’apartat de docència sigui un punt exclusiu ni limitant, ni obligatòria. Aquesta
no era la nostra intenció i així ho volem fer constar.

4. 

Agraint un cop més la vostra atenció,
 
Angels Balliu
Secció Sindical CCOO al SEM
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