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Sous dignes
Estabil itat
Igualtat
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INTERSINDICAL SALUT. 
CREIXENT

Els sis eixos de la Intersindical

AUTÒNOM

 INTERSINDICAL SALUT no depen de subvencions de les ad-
ministracions o patronals. Ens financem amb les quotes 
de la nostra afiliació, fet que ens permet una autonomia 
total en les nostres polítiques sindicals i el respecte a la 
voluntat dels treballadors i treballadores.  

DE CLASSE

 Tots els professionals de la sanitat hem d’estar units en la 
defensa i millora de les nostres condicions laborals, per 
això en el nostre sindicat hi caben totes i tots. No creiem 
en el sindicalisme corporatiu i professional que intenta 
obtenir prebendes i millores per a uns col·lectius oblidant 
d’altres. 

COMBATIU

 Sabem que a la negociació cal afegir la lluita i la mobi-
lització, realitzant una pràctica sindical sense arrel bu-
rocràtica per assolir els nostres objectius com a classe 
treballadora.
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ASSEMBLEARI

 INTERSINDICAL SALUT naix i s’inspira en els moviments as-
semblearis i democràtics de treballadors i treballadores. 
El procés de presa de decisions és, de baix cap a dalt.

FEMINISTA

 La lluita per tal d’aconseguir una igualtat efectiva entre 
dones i homes és una de les nostres prioritats.

VALENCIÀ

 Som un sindicat arrelat al territori valencià amb una forta 
identitat pròpia. La nostra autonomia inclou la no depen-
dència de directrius de Madrid.
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EL NOSTRE TREBALL,
ELS TEUS DRETS

- Hem estat i estem al costat dels companys de Laboratori lluitant 
per la seva re-integració a Marina Salud.

- Intervenim en nombrosos conflictes individuals aconsenguint mi-
llorar les condicions dels treballadors i treballadores: canvis de 
torn, nòmines, canvis de servei, baixes comunes i accidents en el 
treball, vacances i dies lliures, agressions, assetjament, etc. 

- Hem realitzat estudis i propostes de planoletes i distribució de tas-
ques per tal de millorar la conciliació de la vida laboral i familiar.

- Ajudem a la gestió de tot tipus de procediments administratius 
(borses de treball, oposicions, trasllats, sol·licitud de permisos).

- Hem aconseguit l’augment del grau de dispersió geogràfica del 
Centre de Salut de Verger.

- Hem lluitat i hem aconseguit reforçar diverses àrees de serveis amb 
més personal.



- Hem visibilitat i millorat la problemàtica dels zeladors tant a l’hos-
pital com a atenció primària.

- Hem aconseguit que l’empresa resolga diversos problemes de Salut 
i Seguretat Laboral.

- No hem aconseguit aturar la Modificació Substancial de les Condi-
cions de Treball (MSCT) del 2016, tot i que vam ser l’únic sindicat 
que, a més de no sumar-se a aquesta, la va denunciar al jutjat, i que 
incloïa la pèrdua de drets tan importats com:

- El pagament de la carrera professional.

- La vinculació dels objectius als guanys de l’empresa.

- Mantenim una lluita constant per la Reversió de la gestió de la Ma-
rina Alta al Sistema Públic.
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SALUT, TREBALL
I PARTICIPACIÓ dels

TREBALLADORS
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LES NOSTRES PROPOSTES

Sanitat 100% pública.

Recuperació de la pèrdua de poder adquisitiu.

Disminució del 5% de la jornada anual. 

Compensació del 0,25 per hora nocturna. 

Augment de tot el personal, amb l’adequació de ràtios.

Abonament de la carrera professional conforme al conveni col-lectiu.

Desvinculació total dels objectius als guanys de l’empresa.

Percepció íntegra de la nòmina en tots els casos d’incapacitat 
temporal.

Gaudir de la totalitat de les vacances als mesos de juliol, agost i 
setembre, incentivar les vacances fora d’aquest període augmentant 
el nombre de dies.

Millora en la transparència i participació de la promoció i mobilitat 
interna.

Substitució des del primer dia del 100% de baixes, vacances, etc.

Reintegració del laboratori en l’estructura de Marina Salud.



ÉS EL MOMENT

Els pròxims quatre anys són decisius en el teu futur professional. Davant 
la passivitat general i la pèrdua de drets que hem patit en aquest període 
electoral, creguem fermament en la necessitat d’un nou Comitè d’Empresa 
més combatiu en la defensa dels teus drets. INTERSINDICAL SALUT és la 
força necessària.

Nosaltres lluitem.
Ens ajudes?


