
 

 

Consellera de Justícia, Interior i 

Administració Pública 
SERVEI DE RELACIONS LABORALS 

 

CRISTINA I. COSTART TAFALLA , amb DNI 17861626X, actuant en 

nom i representació d’Intersindical Valenciana, amb domicili a efectes 

de notificació en el carrer Juan de Mena,22, baixos, 46008 - València, 

TEL. 963942703 FAX 963943725, als efectes oportuns, 

1.- Negociació de l'esborrany del Decret llei **/2020, de ** 

de novembre, pel qual estableix una compensació 
econòmica per l'esforç realitzat per part del personal del 

Sistema Valencià de Salut i del Sistema Públic Valencià de 
Serveis Socials durant l'estat d'alarma declarat entre el 14 

de març i el 21 de juny de 2020 per causa de la pandèmia 

de la COVID-19, i altres gratificacions extraordinàries per al 

personal de Salut Pública.  

Respecte al text del document proposat, Intersindical Valenciana subscriu en la 

seua totalitat l’afirmació que «l'emergència social derivada de la crisi de la 
Covid-19, requereix de l'adopció de mesures que contribuïsquen a la 

motivació i la compensació econòmica del personal sanitari, no sanitari i 
soci-sanitari públic que va atendre amb professionalitat i compromís tant a 

la ciutadania que acudia als centres de salut i hospitals amb tota mena de 

patologies, especialment relacionades amb la pandèmia, com als col·lectius 
extremadament vulnerables, entre els quals es troben les persones majors 

i les persones amb diversitat funcional.».  

De fet, aniríem més lluny per afirmar que a més de professionalitat i compromís 
han exhibit unes dosis extraordinàries d’humanitat, valentia i generositat de les 

quals ens enorgullim com a ciutadans, com a treballadores i treballadors públics i 

com a valencians. 

Dit això, i sense qüestionar en absolut l’oportunitat i la conveniència del 
reconeixement que es proposa amb el decret, considerem imprescindible fer un 

parell de puntualitzacions 

Aquest reconeixement que es planteja, si més no per a la nostra organització 

sindical, no seria complet si no serveix també per a visibilitzar que eixa 
professionalitat, compromís, humanitat, valentia i generositat  han estat els trets 

d’identitat de totes les treballadors i treballadors públics que durant aquesta crisis 
sanitària han garantit els serveis essencials de la ciutadania. 



 

 

                  

Tot just per això, quan parlem d’aquest període crític, entenem no podem oblidar el 
personal de les entitats del sector públic, els i les qui també han hagut d’atendre el 

benestar de persones vulnerables en centres de persones majors i amb diversitat 

funcional, o serveis bàsics com l’habitatge, ens han facilitat la informació i ens han 
acompanyat des de la radio i televisió valencianes, han fet possibles i segurs els 

nostres ferrocarrils... i tants altres.  

I, evidentment, també cal posar de relleu, amb tots eixos qualificatius de què 
venim parlant, el treball del personal d'administració que ha garantit els 

subministraments imprescindibles per a prestar els serveis de tots eixos centres 

sanitaris i sociosanitaris, o el personal que li ha furtat hores al dia i al rellotge per a 
fer possible el cobrament dels subsidis i prestacions que necessitaven tantes 

famílies valencianes, o les desenes de voluntaris i voluntàries que van reforçar on 
els pogueren necessitar, o la gent que de casa seua estant,  podia continuar 

treballant malgrat els dèficits normatius i, fins  tot, de salut, o el personal que 
afegia noves tasques, com ara Agents Mediambientals repartint material de 

protecció en centre de menors i majors.... I així, fins a completar la totalitat d’una 
plantilla de la qual ens  trobem ben orgullosos i agraïts en poder dir que som 

companys i companyes.   

Som conscients de la complicada situació econòmica a què ens ha abocat la 

crisi sanitària per la qual cosa  plantejar una compensació econòmica per a 
la totalitat del personal públic no passaria de ser un brindis al sol; 

tanmateix, no per això hauríem de renunciar a fer visible el valor 
inestimable d’unes treballadores i treballadors que davant una situació 

extraordinària s’ha alçat com l’última trinxera per protegir la vida, la salut i 

el benestar de la ciutadania valenciana. 

Per tot això 

 Considerem que la gratificació proposada hauria d’incloure el personal 
sanitari i sociosanitari de les entitats del Sector Públic Instrumental 

 Fent virtut de la necessitat i des de la convicció que l’únic luxe autèntic és el 
temps, proposem que el temps inclòs en el període que determine el decret 
compute pel doble tant en antiguitat per a triennis i carrera professional, així 

com a mèrit en tots els processos de selecció i provisió    
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