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Presentació
Intersindical Salut-Intersindical Valenciana, és un sindicat dels que 
conformen la federació Intersindical Valenciana. Per defi nir-nos 
breument, podem dir-te que es tracta d’un sindicat AUTÒNOM, no 
depenem de subvencions ni de l’administració ni de la patronal. Ens 
fi nancem amb les quotes de les nostres afi liades i afi liats; VALENCIÀ, 
som un sindicat arrelat al territori, a la identitat i a les circumstàn-
cies específi ques de les valencianes i valencians; DE CLASSE, defen-
sem l’empoderament de la classe treballadora front a la cobdícia 
depredadora del sistema econòmic controlat per empreses i estats 
amb criteris neoliberals; COMBATIU, sabem que a la negociació en 
les Meses cal afegir la lluita i la mobilització com a garantia d’una 
pràctica sindical sense arrel burocràtica; ASSEMBLEARI, venim d’una 
tradició inspirada en moviments assemblearis i democràtics de tre-
balladores i treballadors i en la tradició llibertària dels sindicats que 
respecten les decisions de les bases; FEMINISTA, la lluita de les do-
nes per la igualtat efectiva, és la lluita de tota la humanitat i també 
una de les nostres prioritats.
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Com cada quatre anys, arriba l’hora de fer balanç del nostre rendi-
ment, del nostre paper com a representants d’una part signifi cativa 
de les treballadores i treballadors de la sanitat pública valenciana.

Tot el que hem estat capaços de fer, ha estat gràcies a la confi ança 
que, en 2014, dipositaren en nosaltres milers de treballadores i tre-
balladors, fet que ens va incorporar a la Mesa Sectorial de Sanitat, 
on hem impulsat gran part de totes aquelles iniciatives que et pro-
posàvem aleshores.

La idea amb la qual ens presentem enguany davant vosaltres és 
CREIXENT, per què amb la conjugació del ver créixer en gerundi, 
volem transmetre allò que experimentem cada dia, allò que experi-
menta la nostra organització en un sentit col·lectiu, però també en 
el plànol individual, aconseguint cada vegada més i millors condi-
cions de treball per a les nostres companyes i company, reconeixe-
ment de nous drets, palesant la dignitat que representa 

la nostra aportació a la societat on vivim. CREIXENT en experiència, 
en dimensió, CREIXENT en el treball i CREIXENT com a organització. 
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El Nostre Treball, 
Els Teus Drets

Presència als 
centres de treball, 
al costat de les 
treballadores i els 
treballadors

Xifra rècord 
d’Ofertes 
d’Ocupació Pública 
negociades i 
aprovades, quatre 
en quatre anys: 
2014, 2015, 2016, 
2017

Pacte per la 
reducció de la 
temporalitat

Pla d’Igualtat

Certament, la confi ança dipositada en nosaltres, ara fa 4 
anys, ens ha permès assolir fi tes importants, i fi car-nos 
en determinades qüestions al nivell d’altres sindicats 
amb recursos infi nitament superiors als nostres.

Entre les fi tes més destacables que podem ressenyar, 
hi ha d’una especialment important. Hem fet un esforç 
molt gran per estar als centres de treball, al costat de 
les treballadores i treballadors. Hem implantat i conso-
lidat una xarxa de delegades i delegats que ens aproxi-
men, cada dia als centres de treball, que ens impregnen 
de la realitat, dels problemes i difi cultats que tenen els 
professionals del nostre sistema sanitari.

Tot i així, s’ha treballat en la signatura d’un pacte per 
disminuir el nivell de temporalitat en el treball de les 
Institucions sanitàries, i passar del 35% fi ns a un 8% 
previst per al fi nal de la legislatura.

En relació a l’ocupació pública s’ha treballat en l’impuls 
de les ofertes d’ocupació pública de 2014 i 2015 que 
estaven bloquejades. S’han aprovat les de 2016 i 2017 i 
enguany està pendent de negociar la de 2018.

L’aportació d’Intersindical Salut-Iv a l’elaboració del Pla 
d’Igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública ha estat una de les aportacions de les quals 
n’estem més orgullosos.

El Pla d’Igualtat suposa una fi ta de primer ordre pel 
seu signifi cat, pel compromís del nostre sindicat en la 
igualtat i per l’aposta decidida que l’administració ha 
fet en aquest sentit. Amb el Pla d’Igualtat han comen-
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çat a implementar-se les mesures de lluita contra la 
discriminació de la dona en la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública i l’aproximació entre els per-
misos referits a la maternitat i a la paternitat. Ampliació 
del Permís paternal, Permís per embaràs a partir de la 
setmana 37, 35 si és múltiple. Permís per assistir al part 
de familiars fi ns a segon grau.

El 28 de desembre de 2016 signàrem l’acord del De-
cret de Selecció i Provisió, després de deu mesos d’in-
tensos treballs i negociacions, norma que actualment 
regula tots els procediments de selecció de personal 
per a incorporació defi nitiva, la provisió temporal, la 
mobilitat i la provisió de llocs de prefectura, així com 
els criteris d’incorporació i cessament. El passat 1 de 
desembre de 2017 es publicava en el DOGV el Decret 
192/2017.

També ha estat important el treball realitzat en re-
lació al Pla d’Ordenació de Recursos Humans 2016-
2019 (PORH), pel que signifi ca per a la planifi cació 
estratègica de les necessitats de personal per donar 
cobertura a la prestació assistencial que ha de pres-
tar la sanitat valenciana. El PORH, no està aprovat 
defi nitivament.

A més hem treballat colze a colze amb els nostres de-
legats i delegades reivindicant la carrera i desenvo-
lupament professional per al personal temporal. Els 
nostres serveis jurídics ham formalitzat centenars de 
demandes davant els tribunals que a poc a poc han 
anat estimant-les i donant la raó als nostres companys 
i companyes, fet que ha obligat l’administració a obrir 
la negociació de la carrera professional per al personal 
temporal.

Mesures del Pla 
d’Igualtat

Negociació del 
Decret 192/2007 

de Selecció i 
Provisió del 

personal al servei 
de les II.SS. de 

la Conselleria de 
Sanitat Universal i 

Salut Pública

La carrera 
professional per al 
personal temporal.

Els nostres Serveis 
Jurídics han 

formulat i guanyat 
centenars de 

demandes en els 
jutjats

Negociació del 
PORH 2016-2019
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No podem oblidar el treball efectuat en l’àmbit de la 
Salut i Seguretat en el treball. Intersindical Salut-Iv ha 
estat molt bel·ligerant i exigent en la protecció davant 
de la manipulació de productes i medicaments bioperi-
llosos; hem exigit que aquests productes sols es mani-
pulen en les farmàcies hospitalàries que disposen dels 
sistemes de protecció. 

Hem aconseguit que la Conselleria adquirisca cabines 
de seguretat per a la protecció en les instal·lacions 
hospitalàries de farmàcia.

L’entrada en vigor del Pla de prevenció de riscos la-
borals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública incorpora com a novetat a destacar l’assig-
nació de les funcions que corresponen en matèria 
preventiva a cada responsable de l’escala jeràrquica,  
des de la Consellera fi ns els treballadors i treballa-
dores.

Aquesta innovació organitzativa suposa la implicació 
de tota l’organització a l’hora d’aplicar i implementar 
les mesures preventives.

Prevenció de 
riscos laborals.

Prevenció 
i protecció 
front al risc de 
bioperillosos

Nou Pla de 
Prevenció.

Reformes 
organitzatives. 
Assignació de 
responsabilitats 
en tota l’escala 
jeràrquica de la 
Conselleria.
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La teua confiança, 
la nostra força

Damunt la taula:

Condicions de 
treball.

Carrera i 
desenvolupament 

del personal 
temporal.

Mesures del Pla 
d’Igualtat.

Transport del 
personal sanitari.

Coordinador/a 
Personal tècnic 

superior.

OPO 2018.

PORH.

Borsa de Treball 
Temporal.

Però, si hem arribat junts fi ns ací, si hem estat capaços 
d’afrontar reptes tan grans, ha estat gràcies a la confi -
ança que has dipositat en Intersindical Salut-Iv, i conti-
nuarem fent-ho si tu estàs amb nosaltres.

Ara mateix, hi ha damunt la taula la reforma del De-
cret 137/2003 de condicions de treball, i hem d’estar 
alerta per no perdre ni un sol dret pel camí; també la 
carrera i desenvolupament professional per al personal 
temporal, la retribució de guàrdies i atenció continuada 
durant l’adaptació del lloc de treball per risc d’embaràs 
(mesures 5.6 i 5.9 del Pla d’Igualtat), la creació de noves 
fi gures organitzatives, entre les que podem destacar les 
de coordinació en diverses categories professionals de 
l’estructura sanitària. 

També resta pendent de negociació l’OPO 2018, així 
com el Pla General d’Ordenació dels Recursos Humans 
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i 
la Borsa de treball temporal.

Cal aturar-nos a comentar breument els aspectes que 
envolten la borsa i la línia general de la proposta de In-
tersindical Salut-Iv, doncs no podem tancar els ulls a la 
mala experiència, que ens ha aportat el funcionament 
del sistema de borsa actual.
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En aquest sentit proposem un nou model de borsa de 
contractació temporal que siga obert, permanent, àgil i 
transparent, que incorpore totes les facilitats que ofe-
reixen les noves tecnologies als usuaris. 

Intersindical Salut-Iv es va retirar de la signatura de 
l’acord de borsa anterior per què no estava d’acord 
amb el model del “borsí”, ja que suposava un colador 
per contractar “enxufats” i botar-se el sistema de borsa 
general.

Ara, en la Mesa Sectorial, proposem mesures que im-
possibiliten la vulneració dels principis d’igualtat en 
l’accés al treball temporal.

Per altra banda, també hem vetat aquelles iniciatives de 
l’administració que pretenien difi cultar l’accés a la borsa, 
com ho era el requisit de superar l’oposició, mesura a la 
qual ens hem oposat radicalment des del primer moment.

Menció especial cal fer a un dels reptes més impor-
tants, la jubilació anticipada als 60 anys amb el 100% 
de la pensió. Val a dir que a Intersindical Salut – Iv 
treballem sota la consideració que aquesta mesura és 
perfectament sostenible econòmicament. Juntament a 
la jubilació anticipada, es poden incorporar altres siste-
mes mixtes per afavorir la renovació de la plantilla com 
son els contractes de relleu i altres fórmules, sempre 
sota la premissa de garantir al personal, que passa a la 
situació de jubilació parcial, el 100% de les prestacions.

Val a dir també, que des d’Intersindical Salut-Iv, consi-
derem que cal apostar per donar-li prestigi a la funció 
representativa que efectuen les delegades i delegats 
sindicals, a totes aquelles companyes i companys que 
tenim més a prop, que ens informen i ens ajuden a re-
soldre els problemes quotidians.

Model obert, 
permanent, àgil i 
transparent.

Rebuig al sistema 
de borsí.

Contraris al 
requisit d’aprovar 
oposició per 
inscriure’s en la 
borsa.

Jubilació als 60 
anys amb el 100% 
de la pensió.

Els nostres 
permanents la 
nostra millor carta 
de presentació
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Les nostres propostes

CREIXENT EN LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL.

 Jornada de 35 hores.
 Recuperació de la jornada laboral de 35 hores setmanals per a tot 

el personal.

 Conciliació.
 Exempció de l’atenció continuada i/o nocturnitat per cura de fi lles i 

fi lls menors de tres anys.

 Igualtat.
 Equiparació dels permisos dels dos progenitors per naixement, 

adopció o acolliment com a mesura de lluita contra la desigualtat 
de les dones.

CREIXENT EN SEGURETAT I SALUT LABORAL.

 Cap a un entorn de treball segur i saludable.
 El nostre treball no pot ser motiu de pèrdua de la salut ni del ben-

estar. La recerca del principi de salut i seguretat total en els nostres 
entorns laborals constitueix el principi inspirador de les nostres 
actuacions en seguretat i salut laboral.

 Prevenció i protecció front a al risc per agents bioperillosos.
 Instal·lacions segures en els serveis hospitalaris de farmàcia per 

manipular i preparar els medicaments bioperillosos. Restricció de la 
manipulació d’aquests productes als recintes segurs de les farmàci-
es hospitalàries.

 Cap a un entorn de treball segur d’agressions.
 Crear entorns de treball segurs en els centres de treball, i establir 

una protecció efectiva davant assetjaments i/o agressions en l’aten-
ció domiciliària. Evitar situacions d’assistència domiciliaria indivi-
dual en entorns especialment perillosos.
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 Les malalties adquirides en el treball són professionals.
 Reconeixement com a contingència professional de totes aquelles 

malalties causades per la realització del treball. És inadmissible, a 
hores d’ara, que hi haja casos de malalties adquirides en el treball 
que no es consideren professionals.

 Adaptació de llocs de treball.
 Adaptació immediata de llocs de treball davant situacions de risc 

per a la salut. Establiment d’un sistema àgil i efi caç d’adaptació de 
llocs de treball. 

 Determinació de llocs de segona activitat sense pèrdua retributiva 
per a professionals de totes les categories, que a partir dels 55 anys 
tinguen difi cultats per continuar desenvolupant la seua activitat 
amb plena normalitat.

 Exempció voluntària de torn de nits per a totes les categories a 
partir dels 55 anys.

 Sistema de transport per al personal sanitari.
 Implantació de transport per al desplaçaments d’atenció domicilià-

ria i/o urgent amb mitjans de la Conselleria.
 Per a Intersindical Salut-Iv, el model de transport sanitari que s’haja 

d’implantar haurà de consistir en l’habilitació de vehicle i conduc-
tor.

CREIXENT EN GARANTIES PER AL PERSONAL TEMPORAL.

 Manteniment de l’ocupació temporal conjuntural. Substitucions.
 L’Estabilització de plantilles suposa la reducció de la contractació 

de vacants, que ha de ser compensada amb la cobertura de totes 
les substitucions des del primer dia, amb objecte de mantenir uns 
nivells adequats de treball temporal per el personal inscrit a les 
borses.

 Conversió dels nomenaments d’atenció continuada 
 en Vacants.
 La manca de personal facultatiu, juntament amb la difi cultat pres-

supostaria de crear nous llocs de treball, ha donat peu al fenomen 
de contractar personal amb contractes exclusius d’atenció continu-
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ada i/o guàrdies per donar cobertura a necessitats estructurals de 
la plantilla.

 Intersindical Salut-Iv proposa acabar amb aquestes pràctiques irre-
gulars i la conversió en vacants de tots aquest contractes.

 Borsa de treball temporal.
 Confi guració d’un sistema de Borsa oberta i permanent, àgil i trans-

parent.

 Torn de persones discapacitades en l’accés temporal.
 Establiment d’un torn de nomenaments temporals de fi ns el 7% per 

a persones amb capacitats diferents.

CREIXENT EN PLANTILLA I ORGANITZACIÓ.

 Recuperació de plantilles. Manca de personal.
 Recuperació de la plantilla perduda pels efectes de la crisi i l’esta-

bliment de les taxes de reposició.

 Increment net de la plantilla. 
 Establiment de ràtios de personal.
 La evidència de manca de personal ha arribat a extrems molt preo-

cupants. La situació ha provocat denuncies i mobilitzacions.
 Cal establir la referència d’unes ràtios adequades per a cada cate-

goria professional, i un increment de la plantilla fi ns aconseguir els 
nivells establerts per aquestes referències, amb objecte de garantir 
la qualitat assistencial.

 Categories declarades a extingir.
 Aplicació de la D.A.1ª del Decret 70/2013 de 7 de juny.
 Negociació en Mesa Sectorial sobre les funcions i condicions de 

treball del personal amb categoria declarada a extingir.
 Deixar d’assignar les funcions que deixa de realitzar el personal 

d’aquestes categories a personal d’altres categories professio-
nals.

 Substituir les vacances amb personal de la categoria a extingir de 
les borses existents.
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 Jubilació voluntària 60 anys.
 Implantació de la jubilació voluntària al 60 anys amb el 100% de 

la pensió. Establir altres sistemes de jubilació anticipada, per donar 
impuls a la renovació planifi cada de la plantilla mitjançant contrac-
tes de relleu.

 Creació de noves categories professionals.
 Creació i implantació de diverses categories professionals de ca-

ràcter organitzatiu necessàries per aconseguir una millor integració 
funcional, i com a mesura d’assignació de determinades responsa-
bilitats que a hores d’ara son assumides per el personal sense cap 
tipus de reconeixement professional ni retributiu. 

 Incorporació efectiva de noves categories.
 Reordenació de la plantilla per donar cabuda a la incorporació de 

noves categories de Tècnic Auxiliar de Farmàcia, i especialitats d’In-
fermeria entre d’altres.

 Establiments de sistemes efectius per la promoció interna.
 Establiment de mecanismes que generen oportunitats reals per a la 

promoció interna al llarg de tota la vida laboral.

 Defi nició de les funcions de cada categoria professional.
 Ja toca superar les defi nicions de funcions establertes en els esta-

tuts pre-constitucionals, i superar l’assignatura pendent de l’Estatut 
Marc que ho va deixar per que les autonomies les defi niren en el 
marc dels diferents serveis de salut. Intersindical Salut-Iv considera 
prioritària la negociació per defi nir les funcions de cada categoria 
professional i superar, per una banda, els confl ictes funcionals, i per 
altra, dotar als nostres professionals d’unes millors garanties i se-
guretat a l’hora d’exercir les seues funcions.

 Reassignació de categories al grup professional que realment els 
correspon: Grup B i Grup C1

 Exigirem l’aplicació efectiva de l’estructura professional que ins-
taura l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) amb la correcta as-
signació de les categories professionals als grups corresponents en 
funció de la titulació exigida de formació professional tècnica, tant 
superior com mitjana.
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CREIXENT EN TRANSPARÈNCIA I IGUALTAT D’OPORTUNITATS.

 Accés al treball en condicions d’Igualtat, Mèrit, Capacitat i Publi-
citat.

 Intersindical Salut-Iv, ha vetllat i vetllarà per l’estricta observança 
dels principis constitucionals per a l’accés a l’ocupació pública.

 Fora Borsins, favoritismes i enxufi smes.
 Intersindical Salut-Iv no ha estat d’acord amb sistema de contrac-

tació del “borsí”, i en el seu dia va retirar la signatura de l’acord de 
constitució dels borsins.

 Les nostres propostes per a la nova borsa, que a hores d’ara es 
troba en procés de negociació, s’encaminen a evitar qualsevol sis-
tema de favoritisme o “enxufi sme” a l’hora d’accedir a l’ocupació 
temporal.

 Tramitació nítida i clara dels expedients de contractació i assigna-
ció de personal de borsa.

 Hem impulsat tot un seguit de proposicions, per impedir que s’uti-
litze el procés administratiu de la contractació com una via per afa-
vorir uns aspirants respecte d’altres a l’hora d’assignar millors o 
pitjors contractes.

 Informació pública i en temps real de l’evolució de les borses i la 
contractació

 En la línia del punt anterior, la millor vacuna contra els favoritismes 
o “enxufes” és la transparència i la informació en temps real del 
funcionament de la borsa.

 Igualtat d’oportunitats per a l’accés a l’ocupació pública.
 Proposem que l’administració elabore materials de preparació per 

a les oposicions de totes les categories professionals. Materials ac-
cessibles, públics i gratuïts (temes, qüestionaris, programes de pre-
paració) com a mesura per afavorir la igualtat d’oportunitats entre 
tots els aspirants.

 Reclamem el compliment de l’acord de Mesa Sectorial de Sanitat que 
establia la indicació de la bibliografi a corresponent al temari en cada 
convocatòria com a mesura de garantia per als aspirants, i com eina 
per objectivar les resolucions contra la impugnació de preguntes.



15

 Formació i actualització professional.
 Gratuïta per a tot el personal en condicions d’igualtat d’accés. Re-

duir o eliminar la dependència formativa i d’actualització professi-
onal de institucions alienes a la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública. Extensió de la formació de l’EVES al personal inscrit 
en borsa.

CREIXENT EN SALARI

 Recuperació del poder adquisitiu
 Als nivells anteriors a la crisi econòmica. Intersindical Salut-Iv no 

ha renunciat a aquesta aspiració dels empleats i empleades públi-
ques i s’ha mostrat molt crític amb l’acord signat entre els sindicats 
majoritaris i el Govern, acord signat en interès del Govern i del po-
der econòmic.

 Recuperació de la retribució íntegra del 100% en situació IT.
 Volem tots els drets que ens furtaren amb l’excusa de la situació 

econòmica. El dret a percebre el 100% de la retribució en totes 
les situacions d’IT n’és un dels més signifi catius i volem recupe-
rar-lo.

 Complement d’atenció continuada A (turnicitat) en primària per a 
tot el personal de Grup A2 i Tècnics Superiors Sanitaris C1.

 Exigim la incorporació en les corresponents taules retributives al 
Personal Fisioterapeuta, de Treball Social i Tècnic Superior Sanitari, 
per que puga percebre el Complement d’Atenció Continuada.

 Carrera i desenvolupament professional.
 Implantació de la carrera i desenvolupament professional, també, 

per al personal interí.

 Retribució d’excessos d’hores treballades com a hores extraordinà-
ries.

 L’excés de treball real efectuat és un treball extraordinari que s’ha 
efectuat, i per tant cal retribuir-se i cotitzar-se com a hores extraor-
dinàries.
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 Comunicació anual de l’horari de treball efectiu.
 Adequació en tots els departaments de les planilles d’horaris anu-

als a l’horari de treball efectiu.

 Compensació econòmica de permisos i vacances no gaudits.
 Retribució com a hores extraordinàries de permisos i vacances no 

gaudits per motius aliens a la persona treballadora a partir del 15 
de gener de cada any.

 Complement de productivitat.
 Tot i mostrar-nos totalment contraris al complement de productivi-

tat, pel component explotador que incorpora, considerem que cal la 
simplifi cació del seu sistema de càlcul, i que la seua aplicació siga 
comprensible per a tot el personal.

 Que les modifi cacions s’instauren sota la premissa que tot el per-
sonal és productiu, i per tant, cal establir una base de productivitat 
per a tot el personal.

 Complements nocturnitat i festivitat.
 Retribució simultània dels complements de nocturnitat i festivitat 

en las jornades ordinàries que s’inicien en vespra de diumenge o 
festiu.

 Serveis especials.
 Inclusió dels llocs de treball que siguen susceptibles d’assignar-se 

a la condició de serveis especials, i assignació del complement cor-
responent.
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PERSONAL INTERN RESIDENT.

 Descans efectiu després de les guàrdies.
 Control sobre el descans efectiu ininterromput de 12 hores després 

de la guàrdia.

 Retribucions del personal resident.
 Increment de la retribució bàsica del personal Intern Resident, 

d’acord amb el nivell de titulació exigit per a l’accés.

 Programes de Formació.
 Garantia d’accés als programes de formació en condicions d’igual-

tat, mèrit i capacitat.

 Condicions de treball.
 Equiparació de condicions de treball amb la resta de personal de la 

categoria. 

 Col·legiació voluntària.
 Exempció de la col·legiació obligatòria als professionals que pres-

ten els seus serveis sota l’organització del Servei Valencià de Salut.
 La supervisió de la funció sanitària del personal de la sanitat pú-

blica per dues administracions públiques simultàniament (col·legi 
ofi cial i administració sanitària) suposa una duplicitat de funcions 
de les administracions públiques i una despesa addicional per al 
personal sanitari. Que en el cas del Personal Intern Resident s’afe-
geix a les limitacions salarials que tenen.

PERSONAL DE LA FUNCIÓ ADMINISTRATIVA.

 Constitució d’una Mesa Tècnica 
 per tractar la reforma de la funció administrativa. Elaboració d’un pla 

específi c d’ordenació de recursos humans de la funció administrativa.

 Defi nir les funcions de cada categoria professional 
 Adequació de la plantilla a les necessitats assistencials i organitza-

tives actuals.
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 Requisits de titulació per a l’accés a la funció administrativa.
  Establiment del requisit de titulació en d’estudis de Formació Pro-

fessional en les especialitats administratives de nivell tècnic mitjà 
i superior per l’accés als grups C2 i C1 i d’estudis universitaris rela-
cionats amb els perfi ls de la funció administrativa per als grups A2 
i A1.

 Crear els llocs del Grup B de la funció administrativa, corresponents 
a personal amb capacitació tècnica de formació professional supe-
rior en l’àrea d’administració per adaptar l’estructura de la plantilla 
als grups professionals establerts en l’EBEP.

 Coordinador o Coordinadora administratiu/va de Centre de Salut.
 Proposem la creació de la categoria professional de coordinador/

ora administratiu/iva de Centre de Salut en Primària.

 Acumulació se serveis prestat per al desenvolupament professional.
 Per a la progressió en el desenrotllament professional de gestió de 

la funció administrativa A2 es puga acumular el temps de servicis 
prestats com a tal i com a tècnic de la funció administrativa A1 i, 
recíprocament, per a la progressió en el desenrotllament profes-
sional del personal tècnic de la funció administrativa A1 es puga 
acumular el temps de servicis prestats com a tal i com gestió de la 
funció administrativa A2.

 Promoció Interna.
 Establiment de mesures específi ques per a la promoció interna en 

les àrees de gestió i serveis.

PERSONAL D’INFERMERIA.

 Col·legiació voluntària.
 Exempció de la col·legiació obligatòria als personal d’infermeria 

que presta els seus serveis sota l’organització del Servei Valencià 
de Salut.

 La supervisió de la funció sanitària del personal de la sanitat pú-
blica per dues administracions públiques simultàniament (col·legi 
ofi cial i administració sanitària) suposa una duplicitat de funcions 
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de les administracions públiques i una despesa addicional per al 
personal.

 Especialitats d’infermeria.
 Reordenació de la plantilla per donar cabuda a la incorporació de 

les noves categories professionals d’especialitats d’infermeria.

 Protecció front a agressions en atenció domiciliària.
 Establiment de sistemes de protecció davant assetjaments o agres-

sions en desplaçaments o en l’àmbit del domicili de l’usuari/paci-
ent. 

 Adequació de la formació 
 Facilitada per la EVES i adequada a les necessitat de perfecciona-

ment i actualització professional del personal d’infermeria. Forma-
ció gratuïta per a tot el personal en condicions d’igualtat d’accés, 
inclòs el personal inscrit en borsa.

PERSONAL FACULTATIU.

 Col·legiació Voluntària.
 Exempció de la col·legiació obligatòria als professionals que pres-

ten els seus serveis sota l’organització del Servei Valencià de Salut.
 La supervisió de la professió mèdica de la sanitat pública per dues 

administracions públiques simultàniament (col·legi ofi cial i admi-
nistració sanitària) suposa una duplicitat de funcions de les admi-
nistracions públiques i una despesa addicional per al personal fa-
cultatiu.

 Recuperació de plantilles.
 Creació de les places necessàries de les diferents especialitats per 

donar cobertura a les necessitats assistencials.

 Revisar la ràtio Metge/essa i Pediatre/a EAP adequada a la població 
atesa.

 Establiment de quotes i equips d’Atenció Primària sufi cients per do-
nar cobertura en condicions normalitzades a les necessitats assis-
tencials.
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 Assignació del temps per a l’atenció al pacient.
 Ampliació del temps de treball assignat a l’atenció de cada usuari 

en funció de les necessitats assistencials reals.

 Eliminació de la contractació en frau de llei en atenció continuada 
exclusivament, i la conversió en places estructurals vacants.

 Protecció davant assetjaments o agressions 
 En desplaçaments o en l’àmbit del domicili de l’usuari/pacient.

 Substitució del personal facultatiu.
 S’imposa la necessitat de substituir el personal facultatiu en situa-

cions de permís i vacances per garantir els paràmetres de qualitat 
assistencial.

 Concurs de trasllats personal facultatiu.
 Incloure l’opció de concursar a resultes en els procediments de mo-

bilitat del personal facultatiu, tant en atenció primària com en es-
pecialitzada.

PERSONAL ZELADOR.

 Funcions.
 Creació d’una Comissió tècnica per a defi nir i delimitar les funcions 

del personal zelador. 

 Protocols de treball.
 Elaboració de protocols d’actuació en activitats en les quals es pro-

dueix contacte directe amb el pacient, especialment en treballs on 
cal la cooperació de diversos professionals per a la mobilització de 
malalts postrats al llit.

 Defi nició de càrregues de treball.
 Defi nició de ràtios assistencials de personal zelador, així com les 

càrregues màximes de treball que pot assumir una zeladora o zela-
dor. 
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 Formació específi ca i pràctica.
 Establiment d’un regim de formació específi ca i pràctica per als di-

ferents llocs de treball i actualització en prevenció de riscos labo-
rals en horari de treball.

 Mesures especials de protecció davant agressions 
 Campanya d’informació sobre el revestiment d’autoritat del perso-

nal que treballa en sanitat.

PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR.

 Coordinador de personal tècnic superior 
 Creació i implantació de la categoria professional de Coordinador de 

Personal Tècnic Superior amb dependència de la Direcció Mèdica. 

 Col·legiació Voluntària.
 Exempció de la col·legiació obligatòria als professionals que pres-

ten els seus serveis sota l’organització del Servei Valencià de Salut.
 La supervisió de la professió sanitària del personal de la sanitat pública 

per dues administracions públiques simultàniament (col·legi ofi cial i ad-
ministració sanitària) suposa una duplicitat de funcions de les administra-
cions públiques i una despesa addicional per al personal Tècnic Superior.

 Defi nició dels llocs de treball que funcionalment han de ser ocu-
pats per personal tècnic superior en cada servei o unitat.

 Grup professional B.
 Reclassifi cació automàtica de les places de Tècnic Superior, del grup 

C1 actual, al grup B, en aplicació de l’estructura de grups de treball 
que instaura l’EBEP.

 Adequació de la formació 
 Facilitada per la EVES a les necessitats de perfeccionament i actu-

alització de la categoria.

 Increment de la Plantilla.
 Increment de la plantilla de Personal Tècnic Superior en general i 

d’Higienistes dentals i Tècnic superiors en documentació clínica, en 
particular, per donar cobertura a les necessitats assistencials.
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PERSONAL TÈCNIC/A EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA 
I TÈCNIC/A AUXILIAR DE FARMÀCIA.

 Increment de les plantilles de Personal tècnic auxiliar per l’adequa-
ció a les necessitats reals del Servei Valencià de Salut. Incorporació 
plena de Personal Tècnic Auxiliar de Farmàcia hospitalària.

 Grup professional C1.
 Adscripció de les categories de tècnic en cures auxiliars d’in-

fermeria i tècnic auxiliar de farmàcia al grup professional C1, 
en aplicació de l’estructura de grups professionals que instau-
ra l’EBEP.

 Coordinador/ora de Personal tècnic auxiliar
 Creació de la categoria professional de Coordinador/ora de Perso-

nal tècnic auxiliar.

 Adequació de la formació facilitada per la EVES a les necessitats de 
perfeccionament i actualització de la categoria.

PERSONAL TREBALLADOR SOCIAL.

 Plantilla de personal de treball social.
 Incrementar les places de Treballador/a Social Sanitari. Sols en 

el 48% dels Centres d’atenció Primària compten amb personal de 
treball social sanitari que puga prestar l’atenció sociosanitària que 
requereix l’usuari, sobretot en aquelles poblacions amb major grau 
de vulnerabilitat.

 Unitats de treball social.
 Homogeneïtzar la implantació de la fi gura de Coordinador/a de la 

Unitat de Treball Social Sanitari, tant en els serveis centrals de Con-
selleria de Sanitat Universal i Salut Pública com en els Departa-
ments de Salut.
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  Complement d’atenció continuada A (tornicitat) en primària per al 
personal de Treball Social. 

PERSONAL FISIOTERAPEUTA.

 Complement d’Atenció Continuada A (tornicitat) en primària per al 
personal fi sioterapeuta. 

 Creació de la fi gura del Coordinador de fi sioterapeutes en pri-
mària.

 Adaptació de la plantilla de fi sioterapeutes a les necessitats assis-
tencials.

 Adequació d’instal·lacions i material per a l’exercici de les seues 
funcions.

 Ampliació de l’oferta formativa de la EVES per a la categoria profes-
sional de fi sioterapeutes.

LOGOPEDES.

 Incorporació de la categoria professional en tot el sistema sanitari 
tant en primària com en especialitzada.

 Creació i distribució per ràtios de població, per a cobrir les necessi-
tats assistencials de la població.
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PERSONAL DELS SERVEIS INFORMÀTICS.

 Acumulació se serveis prestat per al desenvolupament professional.
 Per a la progressió en el desenrotllament professional d’analistes 

programador A2 es puga acumular el temps de servicis prestats 
com a tal i com a analista de sistemes A1 i, recíprocament, per a la 
progressió en el desenrotllament professional del personal analista 
de sistemes es puga acumular el temps de servicis prestats com a 
tal i com analista programador.

 Formació.
 Formació gratuïta, obligatòria i específi ca a les aplicacions que 

es van a utilitzar dins de les institucions sanitàries a tot el per-
sonal que siga cridat per primera vegada a un lloc específi c. I 
formació continuada en les aplicacions d’ús general per a tot el 
personal.

 Augment de plantilles.
 Les noves tecnologies són i van a ser cada vegada més importants i 

es necessari més personal qualifi cat, per tal que es puguen millorar 
els processos.

AIXÍ MATEIX, TAMBÉ APOSTEM PER: 

 Ampliació de plantilles: nutricionistes, optometristes, higienistes 
especialistes dentals, terapeutes ocupacionals, podòlegs, etc.

 Augment de professionals en els Serveis Perifèrics de Prevenció de 
Riscos Laborals (per a garantir, promoure i millorar les condicions 
de treball i la protecció de la seguretat i salut).


