
1

CREIXENTCREIXENT
Ocupació de qualitat
Sous dignes
Estabil itat
Igualtat



2

rgsalut.intersindical.o

Salut Intersindical 

a@IntersindicalS

Intersindical Salut

intersindicalsalut-iv.blogspot.com

Salut Intersindical 

a@IntersindicalS

SEU: Juan de Mena, 18. 46008 VALÈNCIA
963 153 506 - 963 919 147 Fax 963 924 334



Presentació

INTERSINDICAL SALUT, integrat en Intersindical Valenciana, 
és un sindicat: 

AUTÒNOM. Ens financem només amb les quotes de l’afiliació.

VALENCIÀ. Estem arrelats al País Valencià i defensem la 
identitat del nostre territori.

DE CLASSE. Estem compromesos amb la classe treballadora.

COMBATIU. Lluitem i ens mobilitzem sempre que cal.

ASSEMBLEARI. Les afiliades i els afiliats decideixen de ma-
nera sobirana l’acció sindical.

FEMINISTA. El compromís de lluitar per la igualtat és un 
dels nostres trets prioritaris.
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El nostre treball,
els teus drets

Des de 2014, gràcies a les iniciatives d’INTERSINDICAL SALUT:

- Amb l’impuls de les ofertes d’ocupació pública, el pacte de re-
ducció del nivell de temporalitat de les institucions sanitàries, 
ha permès passar del 35% fins el 8% (previsió a finals de 2019).

- El Pla d’Igualtat de la Conselleria ha incorporat mesures de 
lluita contra la discriminació amb una aproximació dels permi-
sos de maternitat i paternitat. 

- El permís de paternitat s’ha ampliat a sis setmanes. 

- El permís per embaràs s’ha establit a partir de la setmana 37 (o 
la 35, si l’embaràs és múltiple). 

- El permís per a assistir al part permet que es beneficien famili-
ars fins a segon grau.

- El Decret de Selecció i Provisió permet comptar amb un text 
normatiu que modernitza i actualitza els procediments de pro-
visió de places.

- El Pla d’Ordenació de Recursos Humans 2016-2019 (PORH) 
contempla la planificació de les necessitats de recursos hu-
mans. 

- La reivindicació judicial exitosa de la carrera i el  desenvolupa-
ment professional del personal temporal ha obligat l’adminis-
tració a negociar el seu reconeixement.

- S’han millorat les condicions en salut i seguretat en el treball, 
sobretot en la protecció de la manipulació de productes i me-
dicaments bioperillosos.
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La teua confiança,
la nostra força

CREIXEM. Gràcies a la confiança que van dipositar en no-
saltres milers de treballadores i treballadors en les eleccions 
sindicals de 2014, Intersindical Salut participa en la Mesa Sec-
torial de Sanitat, des d’on hem impulsat iniciatives que han 
permès el reconeixement de nous drets laborals. 

Hem afrontat amb èxit aquests aspectes tan importants gràci-
es a la confiança que persones com tu dipositen en el treball 
d’Intersindical Salut.

Necessitem que seguisques confiant amb nosaltres perquè 
gràcies a la teua confiança i el teu suport Intersindical Salut 
podrà presentar en els pròxims anys noves iniciatives que per-
meten millorar les condicions de treball dels professionals.

6

SALUT, TREBALL
I PARTICIPACIÓ dels

TREBALLADORS



Les nostres propostes

1- Jornada laboral de 35 hores setmanals. Exempció de l’atenció 
continuada i/o nocturnitat per cura de filles i fills menors de 
tres anys. Equiparació de la paternitat a la maternitat.

2- Entorn de treball lliure d’agressions i saludable. Ampliació del 
reconeixement de malalties professionals. Gestió àgil de les 
adaptacions de llocs de treball. Exempció voluntària, a partir 
dels 55 anys, del torn de nit per a totes les categories.

3- Transport assistit amb conductor/a per al personal sanitari en 
desplaçaments d’atenció domiciliària i urgent.

4- Borsa de treball oberta, permanent, àgil i transparent, per a 
cobrir des del primer dia les necessitats de substitució. 

5- Tramitació transparent dels expedients de contractació i assig-
nació de candidats de borsa de treball. Sistema d’informació pú-
blica i en temps real de l’evolució de les borses i la contractació.

6- Torn de nomenaments temporals de fins al 7% per a persones 
amb diversitat funcional.

7- Increments de plantilla amb establiment dels ràtios de perso-
nal per a millorar la qualitat en l’assistència.
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8- Negociació en Mesa Sectorial de les  funcions i condicions de 
treball del personal amb categoria declarada a extingir. Substi-
tució de les cobertures temporals mitjançant la borsa de treball.

9- Jubilació voluntària als 60 anys amb el 100% de la pensió. Ju-
bilacions anticipades, per a renovar la plantilla, amb contractes 
de relleu.

10- Creació i incorporació efectiva de categories professionals que 
actualitzen les noves demandes de tasques i responsabilitats.

11- Sistemes efectius per a la promoció interna. Promoció profes-
sional durant tota la vida laboral.

12- Definició de funcions de cada categoria professional. Millors 
garanties i seguretat en tots els casos.

13- Assignació adequada de categories professionals als grups 
corresponents, en funció de la titulació exigida de formació 
professional.

14- En les convocatòries públiques d’oposició, incorporació de la 
bibliografia associada al temari de continguts exigits.

15- Formació i actualització professional teoricopràctica gratuïta 
per a tot el personal, també l’inscrit en borsa.

16- Recuperació del poder adquisitiu als nivells anteriors a la crisi 
econòmica, amb actualització mínima a l’IPC acumulat. Incre-
ments  salarials no condicionats a situacions econòmiques o 
mesures fiscals. 
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17- Acord sobre la recuperació de la retribució íntegra del 100% 
en situacions d’incapacitat temporal.

18- Complement de torns en assistència primària (Grups A2 i C1).

19- Carrera i desenvolupament professional per al personal interí.

20- Retribució  (i cotització) dels excessos d’hores treballades com 
a hores extraordinàries o equivalent. 

21- Planilles d’horaris i torns anuals amb l’horari de treball efectiu 
en tots els departaments.

22- Compensació econòmica en cas de deute horari en finalitzar 
l’any natural corresponent. 

23- Complement de productivitat amb increments retributius i 
simplificació del seu procediment de càlcul.

24- Retribució simultània del complement de nocturnitat y de fes-
tivitat en les jornades ordinàries iniciades en vespres de diu-
menges o festius.

25- Inclusió dels llocs de treball susceptibles d’assignar-se a la 
condició de serveis especials, amb idèntiques retribucions.
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PERSONAL INTERÍ RESIDENT

Actualització de les condicions del Personal Intern Resident:

1- Garantia d’accés als programes de formació en condicions 
d’igualtat, mèrit i capacitat.

2- Equiparació de les condicions de treball i retributives d’acord 
amb les funcions realitzades.

PERSONAL DE LA FUNCIÓ ADMINISTRATIVA

– Elaboració d’un pla específic de recursos humans de la funció 
administrativa. 

- Definició de les funcions de cada categoria professional.

- Adequació de la plantilla a les necessitats assistencials i orga-
nitzatives actuals.

- Establiment del requisit de titulació en estudis de Formació Pro-
fessional de Grau Mitjà i Superior. 

- Reconversió de places de categories que, per funcions efectiva-
ment realitzades,  es corresponguen amb un grup superior, amb 
mesures específiques per a la promoció interna en les àrees de 
gestió i serveis.

- Creació de la categoria professional de responsable de coordi-
nació administrativa de Centre de Salut en Assistència Primària.

PERSONAL D’INFERMERIA

- Exempció de la col·legiació obligatòria a professionals adscrites 
a la Conselleria de Sanitat.

- Reordenació de la plantilla. Incorporació de les noves categories 
d’especialitats.

- Protecció en casos d’assetjament i d’agressió produïts en despla-
çaments y en domicilis de pacients.
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PERSONAL FACULTATIU  

- Dotació de places de personal facultatiu en diferents especialitats.

- Revisar la ràtio metge/sa i pediatra EAP adequada a la població 
atesa.

- Assignació del temps necessari per a l’atenció a cada pacient. 

- Eliminació de la contractació en frau de llei en atenció continua-
da. Conversió en places estructurals vacants.

- En els procediments de mobilitat, inclusió de l’opció de concur-
sar a resultes.

- Exempció de la col·legiació obligatòria a professionals adscrites 
a la Conselleria de Sanitat. 

PERSONAL ZELADOR

- Comissió Técnica per a definir i delimitar les seues funcions.

- Protocols d’actuació en activitats d’atenció directa al pacient. 

- Establiment de ràtios de càrregues de treball.

- Règim de formació específica i pràctica en tots els llocs de treball.

- Campanya informativa: el personal zelador és autoritat pública 
en el seu lloc de treball. 

- Ampliació de l´oferta formativa de l´EVES.
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PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR

 - Establiment d’una categoria professional de Coordinació de 
Personal Tècnic Superior, dependent de la direcció mèdica. 

- Definició en cada servei o unitat dels llocs de treball que han de 
ser ocupats funcionalment per personal tècnic superior.

- Reclassificació automàtica de les places de Tècnic Superior: del 
grup C1 al grup B. 

- Ampliació de l´oferta formativa de l´EVES.

PERSONAL TÈCNIC/A DE CURES AUXILIARS D’INFERMERIA. 
PERSONAL AUXILIAR DE FARMÀCIA. 

- Increment de plantilles per a l’adequació a les necessitats reals 
del sistema i la incorporació del personal Tècnic de Farmàcia 
Hospitalària.

- Establiment de la categoria professional de Coordinació de Per-
sonal Tècnic Auxiliar.

- Adscripció de la categoria al grup professional corresponent a la 
titulació (grup C1).

- Ampliació de l´oferta formativa de l´EVES.

PERSONAL DE TREBALL SOCIAL

- Increment de les places de Treball Social d’acord amb la realitat 
i les necessitats socials.

- Homogeneïtzació de la Coordinació de la Unitat de Treball So-
cial en els Serveis Centrals de la Conselleria i en els Departa-
ments de Salut.

- Complement d’atenció continuada en Assistència Primària per al 
personal de Treball Social.

- Ampliació de l´oferta formativa de l´EVES.
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PERSONAL FISIOTERAPEUTA 

- Adaptació de la plantilla de fisioterapeutes a les necessitats as-
sistencials en assistència primària i especialitzada. 

- Temps adequats de tractaments. 

- Adequació d’instal·lacions i materials.

- Creació de la Coordinació de fisioterapeutes departamentals en 
l’atenció primària.

- Reconeixement del complement d’atenció continuada en 
primària. 

-  Ampliació de l’oferta formativa de l’EVES.

PERSONAL LOGOPEDA

- Implantació de la categoria en tot el sistema sanitari, en atenció 
primària i especialitzada.

- Ràtios adequades a les necessitats assistencials.

- Ampliació de l’oferta formativa de l’EVES.

PERSONAL INFORMÀTIC

- Acumulació recíproca de serveis per al desenvolupament pro-
fessional entre les categories A2 i A1 (analista programador i 
analista de sistemes).

- Ampliació de l´oferta formativa de l´EVES.

13



14

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). 


