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��  LLeess  nnoossttrreess  sseeuuss  aa  llaa  ccoommaarrccaa    
Secció Sindical UGT 
Consorci Sanitari del Maresme 
Comitè d’empresa CSdM 
Tel. 93 741 77 00 ext.: 2279 
ugtcsdm@gmail.com 
 
 
Secció Sindical UGT 
Hospital Sant Jaume de  Calella 
C/ Sant Jaume, 209-217 
08370 – Calella 
618 71 72 57 
ugtcalella@live.com  
 
 
FSP – UGT – Mataró 
Pl. De les Tereses, 17, 08302 
Tel. 93 790 44 46 
fsp_mataro@nom.ugt.org  
 
 

Les nostres seus a Barcelona son:  
 
FSP – UGT – Catalunya 
Via Laietana, 18, 7a planta, 08003 
Tel. 93 295 61 00 
fsp@catalunya.ugt.org  
 
 

��  LLeess  nnoossttrreess  wweebbss  
 

Bolc Sindical Secció Sindical:http://.ugtcsdm.wordpress.com 
UGT Catalunya: www.ugt.cat 

FSP – UGT – Catalunya: http://www.fspcatalunya.org/ 
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��  CCaalleennddaarr ii   LLaabboorraall   22001100  

· 1 de gener (Any nou) 
· 6 de gener (Reis) 
· 2 d’abril (Divendres Sant) 
· 5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) 
· 1 de maig (Festa del Treball) 
· 24 de juny (Sant Joan) 
· 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) 
· 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya) 
· 1 de novembre (Tots Sants) 
· 6 de desembre (Dia de la Constitució) 
· 8 de desembre (La Immaculada) 
· 25 de desembre (Nadal) 

Festes Locals: 

• Mataró: 27 i 28 de Juliol 

 

��  CCoonnvvooccaattòòrr iiaa  ddee  PPllaacceess  IICCSS  

• Oferta pública: mesa sectorial de sanitat 

- FACULTATIUS ESPECIALISTES : 440 PLACES, tots els hospitals de 
Catalunya. 

- HOSPITALS DE BARCELONA : INFERMERIA: 310 PLACES (pendent 
de l' informació de cada hospital). 

- PRIMÀRIA 2009 : 
METGES FAMÍLIA: 478 PLACES 
PEDIATRES: 89 PLACES 
ODONTÒLEGS: 40 PLACES 
INFERMERIA: 603 PLACES. ENCARA QUE TOTS ELS SINDICATS 
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PRESENTS A LA MESA NO ESTEM D'ACORD, L'ICS FARÀ AQUESTA 
CONVOCATÒRIA SENSE TRASLLAT PREVI.  

Surten TOTES LES PLACES INTERINES PER VACANT  a 30 de juny de 2009. 
(NO ES CONVOQUEN LES COMISSIONS DE SERVEI, NI ELS REINGRESSOS 
PROVISIONALS, NI ELS EAP AMB L'EXPERIMENT D'AUTONOM IA DE 
GESTIÓ) 
 
LA PUNTUACIÓ DEL TEMPS TREBALLAT I EL CURRÍCULUM, serà indistint 
tant sí es de Primària o de Hospitalària (IGUAL PUNTUACIÓ AMBDÓS). 
 
L’EXAMEN valdrà el DOBLE de la puntuació de tot el barem. Queden pendents 
les convocatòries d’AUX. D'INFERMERIA i TREBALLADORS SOCIALS.   

��  VV  FFòòrruumm  ccoonnttrraa  lleess  vviioollèènncciieess  ddee  ggèènneerree          
 

Els propers 19, 20 i 21 de novembre la UGT de 
Catalunya participa al V Fòrum contra les 
violències de gènere que organitza la 
Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere, de la qual també en forma part el 
nostre sindicat.  

Per a més informació i inscripcions, podeu 
consultar la pàgina web de la plataforma:  

 

http://www.violenciadegenere.org  
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��  PPeerr   qquuee  ppaarr lleemm  ddee  BBiiooèètt iiccaa    
 

L’ésser humà, en la cerca incessant del secret 
de la natura, fa que d’aquesta facultat única 
se’n derivin els descobriments científics més 
rellevants que repercutiran sobre el propi ésser 
humà. És davant d’aquesta situació quan ens 
parem a pensar si tot allò que  nosaltres som 
capaços de fer i que té una acció directe sobre 

la persona és vàlid. A l’actualitat podem intervenir, i fins i tot modificar 
mitjançant la tecnologia, en tota l’evolució natural de l’ésser viu, des de la 
seva fecundació fins el seu procés de mort. Podent alterar les trajectòries 
gràcies a una medicina altament tecnificada. No hi ha dubte que ens 
trobem en un entorn sanitari tecnològicament molt desenvolupat, cosa que 
influeix decisivament en les relacions sanitàries dels professionals amb el 
pacient.   

En aquest entorn la dignitat del pacient es veu afectada, com a exemple 
tenim la hiperespecialització de la sanitat que parcel·la a les persones 
segons les docències, oblidant la visió del tot, o bé en les organitzacions 
sanitàries, responsables de la prestació dels serveis, i que la seva elecció 
del model sanitari es basa en unes relacions impersonals, amb diferències 
substancials entre necessitats sanitàries i recursos disponibles. Aquests 
son només dos exemples de com la dignitat de l’ésser humà es pot veure 
agredida, convidant a reflexionar, tan les professionals com les 
organitzacions,  sobre els objectius dels serveis i la atenció en la salut. 
Tots ells haurien de conduir les seves passes cap a l’excel·lència, cap a 
l’eficiència en les seves actuacions, sense deixar mai de considerar la 
persona com una finalitat en sí mateixa, mai com un mitjà.   
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L’objectiu de tenir present la Bioètica en les nostres cures professionals 
pretén aconseguir  un entorn de deliberació sobre el nostre medi 
assistencial en el que participem des de diferents àmbits. Davant l’anàlisi 
moral de si tot allò que som capaços de fer és vàlid, la Bioètica es 
converteix en la eina que ajudarà a la reflexió i a la presa de decisions, 
orbitant sempre  en els seus plantejaments la dignitat de l’ésser humà  
 
Mª Josefa Salmerón Gascón.  
Infermera responsable de l’Àrea de Bioètica.  
 

��  SSaalluutt   LLaabboorraall ::   VVeessttuuaarr iiss,,  sseerrvveeiiss  hhiiggiièènniiccss  ii   
llooccaallss  ddee  ddeessccaannss ..  

 

Els centres de treball han de 
complir uns mínims quant a serveis 
higiènics (lavabos, dutxes, vàters) i 
vestuaris, sempre que sigui 
necessari portar roba especial de 
treball.  

A continuació, fem una 
relació de les disposicions mínimes 
que s’estableixen al Reial decret 
486/1997 de llocs de treball: 

- Els llocs de treball disposaran de lavabos amb miralls, lavabos 
amb aigua corrent, calenta si és necessari, sabó i tovalloles individuals o 
un altre sistema per assecar-se amb garanties higièniques.  

- Els llocs de treball hauran de disposar de vestuaris quan els 
treballadors hagin de dur roba especial de treball i no es pugui demanar, 
per raons de salut o decòrum, que es canviïn en altres dependències.  

- Quan no calgui que hi hagi vestuaris, els treballadors hauran de 
disposar de penjadors o armaris per col·locar la seva roba. Els vestuaris 
estaran proveïts de seients i d’armaris o taquilles individuals amb clau, 
que hauran de tenir prou capacitat per guardar la roba i el calçat. Els 
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armaris o taquilles per la roba de feina i per la de carrer hauran d’estar 
separats quan sigui necessari per l’estat de contaminació, brutícia o 
humitat de la roba de feina. A més, hauran de disposar de dutxes d’aigua 
corrent, calenta i freda, quan es duguin a terme habitualment feines 
brutes, contaminants o que provoquin molta sudoració. 

- Als vàters que hagin de fer servir dones, s’hi instal·laran 
recipients especials i tancats.  

- Les cabines estaran proveïdes d’una porta amb tancament 
interior i d’un penja-robes.  

- Les dimensions dels vestuaris, dels lavabos i de les dotacions de 
seients, armaris o taquilles, penjadors, lavabos, dutxes i vàters, haurien de 
permetre la utilització d’aquests equips i instal·lacions sense dificultats o 
molèsties, tenint en compte en cada cas el nombre de treballadors que els 
hauran de fer servir simultàniament.  

- Seran de fàcil accés, adequats al seu ús i de característiques 
constructives que en facilitin la neteja.  

- Els vestuaris, lavabos i vàters estaran separats per homes i 
dones, o se n’haurà de preveure la utilització per separat. No es faran 
servir per usos diferents d’aquells per als quals estiguin destinats.   
Lucia Mateo 
 

��  AAccrreeddii ttaacciioonnss  pprrooffeessssiioonnaallss  
 

Ara pots participar en el procés per a 
l’acreditació de les competències 
professionals.  Actualment existeix la possibilitat 
de participar en un procés, convocat des del 
Departament d’educació de la Generalitat e 
Catalunya, en què persones adultes que tenen 
una experiència professional, adquirida a través 
de la trajectòria laboral, poden acreditar les seves 
competències professionals. 
 
 Finalitat del procés . L’acreditació de 
competències serveix per reconèixer les 
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competències adquirides a partir de l’experiència professional, en relació 
amb les unitats de competència establertes en el currículo del cicle 
formatiu. 
 
 Les fases del procés son: 

- D’informació: es l’etapa de la difusió de la informació que fa 
referència a l’acreditació i a la metodologia. 

- D’orientació: és l’etapa en què se t’assignarà un orientador que 
t’assessorarà i acompanyarà en l’elaboració del teu dossier de 
competències. 

- D’avaluació: és la fase en què es valorarà si tens assumides les 
competències que vols acreditar. 

- De certificació: és la fase en què s’expedeix el certificat de la/les 
competència/es que has acreditat en el procés. 

 
Què has de fer si vols participar?.   
Complir els requisits d’edat i experiència que es demanen: 

- Edat:  18 o 20 anys depenent del tipus de proves 
- Experiència : Una experiència mínima de 2 anys, demostrable en el 
sector. 

Inscriure’t i fer el pagament de les taxes de les fases de: 
- Orientació:  En aquesta fase rebràs assessorament personalitzat. 

- Avaluació:  En aquesta fase s’analitzarà la teva experiència laboral 
i la teva formació. 
 

Tots aquells treballadors i treballadores que estig uin 
interessats en acreditar-se, per la feina que fan, poden 

informar-se demanat informació a: 

Susana Pareja 
Pça de les Tereses, 17 

Tel. 93 790 44 46 

Es fan sessions informatives en grup cada setmana. 
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��  SSeerrvveeiiss  aa  ll ’’aaff ii ll iiaatt   
 
 

Descomptes a l’afiliat: Des de l’oficina de 
Serveis treballem per oferir-te un món d’avantatges 
i descomptes per ser afiliat a la UGT. De fet, ja hem 
tancat acords amb viatges, dentistes, autoescoles, 
òptiques, oci, automòbils, electrodomèstics, teatres 
i continuem treballant per tu.  

 
 
 

 
Amb el teu carnet de l’UGT de 
Catalunya, tindràs un 10% de 
descompte* , amb els 
establiments adherits fins el 
31/12/09, de Pans & Company, 
Fres Co i Bocatta.  
    

• Per gaudir del descompte 
es imprescindible identificar-se 
com afiliat/da d’UGT al demanar 
el compte  

 (*) Oferta no acumulable 
amb d’altres promocions. Vàlid 
als establiments adherits fins el 
31/12/09  
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��  PPooll íítt iiccaa  ddee  QQuuaall ii ttaatt   ddee  ll ’’ooff iicciinnaa  ddee  sseerrvveeiiss  ii   
aatteenncciióó  aa  ll ’’aaff ii ll iiaatt  ddee  llaa  UUGGTT    

L’oficina de Serveis de la UGT, en 
la seva activitat d’atenció i 
assessorament de l’afiliat, vol manifestar 
a través de la Política tant als seus 
treballadors, com als seus afiliats i 
col·laboradors el seu convenciment que:  

- Un afiliat satisfet és l’actiu més 
important per l’oficina de serveis, i 
la seva fidelització és la nostre 
principal avantatge competitiva, 
pel que els seus requisits són la 
nostra raó de ser.  

- La Qualitat del nostre Sistema de 
Gestió i del nostre servei és un 
factor clau en el futur de la UGT i 
serà sempre objecte de millora 
contínua. Ha de ser assumida, 

amb responsabilitat, per tots els seus components, començant per 
la Direcció. Per això UGT es planteja com principals objectius:  

- Implantar un Sistema de Qualitat que s’adapti a les necessitats de 
l’organització i dels nostres afiliats, així mateix que estigui en 
contínua renovació i millora.  

- Controlar internament l’eficàcia dels processos, detectant errors i 
deficiències, obtenen així un servei de gran qualitat.  

- Seguir cuidant als nostres afiliats, fidelitzar-los, donant-los 
solucions eficaces oferint un servei a mida.  

La Direcció dóna suport i revisa anualment la implantació del sistema i 
sol·licita a tot el personal la seva col·laboració. Així mateix és conscient 
que la responsabilitat última de l’obtenció dels Objectius de Qualitat 
proposats és seva, i en aquest sentit proporciona tots els mitjans humans, 
materials i econòmics necessaris per a arribar-los a complir de manera 
rigorosa dins els requisits legals.   
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��  FFoorrmmaacciióó  CCoonntt íínnuuaa  22001100  
     

        
 
 
 
 
 
 

Adreça Plaça de les Tereses, 17 4 

Codi Postal 08302 Població Mataró 

Telèfon 1 93 796 29 76   

Fax 93 796 29 83   

Horari de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 21:00   

 
- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
BÀSIC 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
PALAFOLLS del 07/04/2010 al 17/05/2010    
- OFIMÀTICA AVANÇADA: WORD 2007 ESPECIALITZACIÓ 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 16/03/2010 al 22/04/2010    
- OFIMÀTICA BÀSICA: EXCEL 2007 BÀSIC 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 26/04/2010 al 09/06/2010    
- TÈCNIQUES D' EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA:TÈCNIQUES D' EXPRESSIÓ 
ORAL I ESCRITA 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 02/03/2010 al 25/03/2010    
- APLICACIONS ESTÀNDARDS DE DISSENY GRÀFIC: PHOTOSHOP 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 09/04/2010 al 18/06/2010    
- APLICACIONS ESTÀNDARS DE DISSENY INDUSTRIAL: AUTOCAD 3D 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 10/04/2010 al 19/06/2010    
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- COMPTABILITAT. COMPTABILITAT BÀSICA 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
PALAFOLLS del 01/02/2010 al 24/03/2010    
- COMPTABILITAT. COMPTABILITAT BÀSICA 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 11/05/2010 al 22/06/2010    
- DIRECCIÓ DE PERSONES: EL TREBALL EN EQUIP, LIDERATGE I 
MOTIVACIÓ 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 19/01/2010 al 11/02/2010    
- MANIPULACIÓ D' ALIMENTS: MANIPULACIÓ D' ALIMENTS 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
PALAFOLLS del 18/01/2010 al 26/01/2010  
OFIMÀTICA BÀSICA : POWERPOINT  
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 26/02/2010 al 26/03/2010    
- OFIMÀTICA BÀSICA: ACCESS 2007 BÀSIC  
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 06/05/2010 al 17/06/2010    
- OFIMÀTICA BÀSICA: OFIMÀTICA BÀSICA  
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 18/01/2010 al 17/02/2010    
- OFIMÀTICA BÀSICA: OFIMÀTICA BÀSICA  
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
PALAFOLLS del 24/05/2010 al 28/06/2010    
- OFIMÀTICA BÀSICA: WORD 2007 BÀSIC  
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 21/01/2010 al 04/03/2010    
- HABILITATS PERSONALS I INTERPERSONALS EN L' ENTORN LABORAL: 
GESTIÓ DEL TEMPS 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 13/04/2010 al 29/04/2010    
- INTERNET-INTRANET I NAVEGADORS: INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 03/03/2010 al 14/04/2010    
- RELAXACIÓ: TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 23/02/2010 al 18/03/2010    
- APLICACIONS ESTÀNDARS DE DISSENY INDUSTRIAL: AUTOCAD 
Treballadors en actiu - PRESENCIAL  
MATARÓ del 16/01/2010 al 20/03/2010 
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��  HHuummoorr   
 

 

 

 

Un cap de personal està explicant acudits i tots els empleats riuen, menys un. 
Així doncs, el cap pregunta al que no riu: 
- Per què no rius? és que no et fan gràcia els meus acudits? 
I l’empleat contesta: 
- És que jo ja tinc contracte fix. 
 
Un empleat es presenta al despatx del cap de personal per demanar un augment 
de sou i diu: 
- He de dir-li que m’haurà d’apujar el sou, ja que tinc tres companyies molt 
importants que van darrera meu. 
- Ah, si?...quines? 
- La del telèfon, la de l’aigua i la de la llum. 

 

Entre comerciants: 
- Sols hi ha una manera de guanyar diners honradament. 
- Ah, sí?, quina ? 
- Ja suposava que no la coneixies. 
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��        MMaannii ffeessttaacciióó::  ““ PPllaanntteemm  ccaarraa  aa  llaa  ccrr iissii ””   
 

El dia 3 de desembre, a les sis 
de la tarda , els treballadors i les 
treballadores de Catalunya ens 
manifestarem a Barcelona per 
plantar cara a la crisi. Una nova 
mobilització que no començarà ni 
acabarà aquell dia, si no que 
forma part d’un calendari global 
de convocatòries prèvies i 
posteriors, i que inclou des 
d’assemblees de delegats i 
delegades, fins a concentracions 
i manifestacions arreu del 
territori, així com també a d’altres 
punts de l’Estat.  

Els principals afectats per una 
crisi que no hem provocat -
persones aturades, afectades per 
ERO, per processos de 
tancament d’empreses, per 
convenis col·lectius pendents de 
negociar o de salaris pendents 

d’actualitzar- ens mobilitzarem sota el lema Plantem cara a la crisi: feina i 
protecció social.   

Exigirem a les administracions i a les patronals que activin les mesures 
necessàries per sortir de la crisi, i que puguin encaminar-nos cap a un altre model 
de creixement i de competitivitat.  

Sortirem al carrer per advertir que els costos laborals no són el problema, i que la 
millora de les condicions laborals són part de la solució.  
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