
 

SIMAP-PAS         
                       

          www.simap-pas.es       5 d'abril  de 201 8

LA CONSELLERIA DE SANITAT 
SOTMET Al TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA ELS

PROJECTES DE DECRET PELS QUALS ES REGULA EL
SISTEMA DE CARRERA/DESENVOLUPAMENT

PROFESSIONAL

SIMAP-PAS JA VA PRESENTAR AL·LEGACIONS 
(gener de 2019 )

EL PROJECTE DE DECRET VULNERA LA LEGALITAT, COM HA
CONFIRMAT L'ÚLTIMA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL  SUPREM 

(febrer de 2019)

                                

Estimats/des  amics/gues: en els últims dies s'ha publicat en el DOGV

sengles resolucions en les quals es sotmet a tràmit d'informació pública els

projectes de decret  de carrera professional i desenvolupament professional

dels professionals de la Conselleria de Sanitat i de Salut Pública.

http://www.simap-pas.es/


Per a la Conselleria, la necessitat d'introduir modificacions en la regulació

de la carrera professional té un doble origen. El primer ha sigut assumir la

jurisprudència que determina no excloure al personal amb vinculació temporal,

pel mer fet de ser-ho, de les retribucions inherents als diferents graus. El

segon, simplificar els òrgans que intervenen en l'avaluació i reconeixement

d'aquests graus, així com aconseguir una valoració dels serveis prestats en

altres categories i grups de classificació.

Podeu consultar els documents en la següent adreça de la pàgina web de

la Conselleria de Sanitat:

htp://www.san.gva.es/web/secretaria-general-administratva/audiencia

SIMAP- PAS ja va presentar al·legacions al gener de 2019 ja que, al

nostre entendre, el projecte de decret no és en absolut acceptable ja que:

 Imposa requisits diferents per al personal temporal respecte al fix que no

són legals.

 Vulnera els drets fonamentals dels treballadors temporals recollits en les

directives europees i la C.E.

 La Conselleria de Sanitat pretén amb aquesta norma obtindre un estalvi

econòmic retardant fins al 2022 la correcta aplicació de la “equitat

retributiva”.

 La Conselleria actua de forma il·lícita i regula una manera d'apropiar-se

del salari dels treballadors temporals.

Davant l'obertura d'aquest procediment d'informació pública, SIMAP PAS ha

tornat a presentar al·legacions davant aquest projecte que vulnera la legalitat

com ha confirmat l'última sentència del T ribunal Supremo al febrer de 2019.

Us recordem que la norma va ser aprovada en Mesa sectorial amb l'únic vot

a favor de CEMSCVSAE i l'abstenció d'UGT. Per això, encara que un titular del

periòdic Levante-EMV del dia de hui afirma que

http://www.san.gva.es/web/secretaria-general-administrativa/audiencia


Els sindicats acusen Sanitat de desoir al Suprem en la
carrera professional
El nou decret exclou del cobrament del complement als interins que deixen de
treballar durant més de quatre mesos seguits.

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/04/04/sindicatos-acusan-sanidad-

desoir-supremo/1857763.html

Per a CEMSCVSAE i UGT no els va resultar inadecuada la redacció de

l'esborrany del decret.

No obstant això, per al SIMAP  ̶  PAS, el nou decret de carrera

professional vulnera els drets dels treballadors temporals recollits en les

directives europees, D.E. 1999/70, clàusula 4 de l'Acord marc, article 14 de la

C.E: d'igualtat de tracte, i en la jurisprudència que els interpreta.

La base del reconeixement del complement retributiu de la carrera

professional al personal temporal consisteix en el fet que aquest personal

temporal no pot rebre un tracte diferent, en les seues condicions laborals i

retributives, respecte al personal fix, si no existeixen raons objectives per a fer-

ho. 

És evident que aquestes raons objectives no existeixen.

D'aquesta manera, vulnera la llei qualsevol requisit que s'impose al personal

temporal per a percebre el complement de carrera professional que siga més

restrictiu dels que es regulen per al personal fix.

En aquest sentit s'han pronunciat els tribunals i la qüestió ha sigut

resolta jurisprudencialment, especialment després de la sentència del

Tribunal Suprem, de 21 de febrer de 2019, per la qual es confirma que

el personal interí té el mateix dret al reconeixement de la carrera

professional que el fix, amb independència que els acords sobre carrera

professional que s'hagen signat en les diferents comunitats autònomes i en

virtut de la normativa europea. 

Com  no pot haver-hi distinció de tracte entre el personal fix i el personal

interí, aquest nou decret de carrera professional, en existir diversos punts en

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/04/04/sindicatos-acusan-sanidad-desoir-supremo/1857763.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/04/04/sindicatos-acusan-sanidad-desoir-supremo/1857763.html


els quals es regulen i imposen requisits diferents per al personal

temporal, vulnera la legalitat.

Els punts que vulneren els drets dels treballadors temporals serien:

 Necessitat que els 5 anys de serveis prestats previs requerits
per a percebre el complement de carrera professional hagen de ser
ininterromputs en  la  mateixa  categoria  professional  o  si  escau
especialitat quan per al personal fix seria el grup professional, és a
dir A1 o A2.

 Necessitat que els 5 anys de serveis prestats previs requerits
per a percebre el complement de carrera professional hagen de ser
prestats  de  forma  ininterrompuda  en  el  moment  anterior  a  la
sol·licitud  de  la  retribució,  quan  al  personal  fix  no  se  li  exigeix
aqueixa continuïtat en la permanència.

 La pèrdua del dret a la retribució  del complement de carrera
professional quan el temporal cessa en un nomenament i transcorren
més de 4 mesos abans de formalitzar un nou nomenament. Aquest fet
no ocorre en el fix i els tribunals defensen que el dret a la retribució
del complement de la carrera va amb el treballador i no amb el temps
que ocupa un determinat nomenament.

 La limitació de la representació sindical en les comissions de
valoració  departamentals  excloent  a  sindicats  que  conformen  les
Juntes  de  Personal,  òrgans  col·legiats  legitimats  pels  vots  dels
treballadors del propi departament de salut i els resultats electorals.

 El  retard  del  dret  del  personal  fix a  la  inclusió  en  carrera
professional després d'aprovar un procés de selecció per promoció
interna.

A més:

La Conselleria de Sanitat pretén un estalvi econòmic en retardar fins a l'u
de gener de 2022 el compliment de la llei. 

Estalvi que vulnera els drets fonamentals reconeguts als treballadors tant
en  la  Constitució  com en  les  D.E  d'obligat  *compliment  i  que  ja  ha
reconegut la jurisprudència.



Estalvi  que  obté  de  forma  il·lícita  apropiant-se  dels  salaris  dels
treballadors en negar-li amb aquesta norma parteix de les retribucions a
les quals té dret.

Més informació sobre el contingut de les al·legacions presentades podeu

trobar-la en la nostra pàgina web 

htps://www.simap-pas.es/

Per a qualsevol aclaració que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.

NO CAL SER MOLTS PER FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM MÉS
COSES ACONSEGUIREM. 

UNEIX-TE A NOSALTRES

 SIMAP-PAS   SOM COMPANYS    

 

Tota la informació que us enviem la trobareu a la web del SIMAP junt amb
l 'ac tua l i ta t sobre normat iva labora l , acc ió s ind ica l i po l í t i ca
sanitària: www.simap-pas.es

http://www.simap-pas.es/
https://www.simap-pas.es/


Departamento  Teléfono E-mail Responsables 

SIMAP SEDE 96 193 07 23 
601 149 426 

simap_administracion@simap.es 
simap_consultas@simap.es 
simap_documentacion@simap.es 

 

PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES 

96 193 07 23 
601 149 426 

simap_prl@simap.es  

CURSOS OPE 96 193 07 23 
601 149 426 

simap_cursosope@simap.es  

JUNTA DIRECTIVA 
SIMAP-PAS 

96 193 07 23 
601 149 426 simap-pas@simap.es 

Concha Ferrer             Mariela Lucas 
Pilar Mart                   Miguel Pastor 
Vicent Tur                    Ximo Michavila 

JUNTA DIRECTIVA SIMAP 
96 193 07 23 
601 149 426 

simap_presidencia@simap.es 
simap_vicepresidencia@simap.es 
simap_secretaria@simap.es 
simap_tesoreria@simap.es 

Concha Ferrer 
Ximo Michavila 
Pilar Mart 
Miguel Pastor 

RESIDENTES 96 193 07 23 
601 149 426 

simap_residentes@simap.es  Ximo Michavila             Miguel Pastor  
Celia Monleón                

Castellón 
Vinaroz 96 233 93 87 simap_castello@simap.es  

simap_vinaroz@simap.es Ximo Michavila 

La Plana 96 233 93 87 simap_laplana@simap.es 
Luisa González 601 354 812 
Mª Angeles Tárraga         640 096 393 

Sagunto 96 233 93 87 simap_sagunto@simap.es  Ximo Michavila 
Marien Vilanova               603 112 418 

Valencia 
Clínico-Malvarrosa 

96 197 36 40 
Ext 436 184 

Fax 96 197 36 41 
simap_clinico@simap.es  

Celia Monleón                   622 868 333 
Carlos Alcoriza                  683 282 633 
Mª Angeles Tárraga         640 096 393 

Valencia 
Arnau de Vilanova-Lliria 96 197 61 01 simap_arnau@simap.es  

Carmen Martn                 601 155 574 
Carlos Alcoriza                  683 282 633 

Valencia 
La Fe 

96 124 61 27 
Ext 246 127 
Ext 412 447 

simap_lafe@simap.es  
Carmen Álvarez                611 351 783 
Mª Cruz Ferrando             611 351 076 
Miguel Pastor 

Requena 
96 233 92 81 

Corporatvo 442 032 
simap_requena@simap.es  Blas Bernácer Alpera 

Consorcio Hospital 
General de Valencia 

96 313 18 00 
Ext 437 485 

simap_consorciohgeneral@simap.es Edmundo Febré Moya 

Hospital General de 
Valencia (estatutarios)  

96 193 07 23 
601 149 426 

simap_hgeneralvalencia@simap.es 
Mª Enriqueta Burchés     640 096 389 
Mercedes Barranco 

Manises 96 193 07 23 
601 149 426 

simap_manises@simap.es Mª Enriqueta Burchés     640 096 389 

Valencia 
Dr. Peset 96 162 23 32 simap_peset@simap.es  

Amparo Cuesta                 603 106 771 
Ana Sánchez 

Alzira 
Ribera Salud 

96 245 81 00 
Ext 83 82 y 70 46 

simap_laribera@simap.es 
simap2@hospital-ribera.com  

Rosario Muñoz 
Pedro Durán 

Alzira 
Estatutarios 

96 193 07 23 
601 149 426 simap_alzira@simap.es Juan Carlos Julia 

Pedro Durán 

Xátva 
96 284 95 00 
Ext 435 478 simap_xatva@simap.es 

Vicente Orengo Fayos     682 081 940 
Noemi Alentado               611 350 820 

Gandía 
Alcoy 

96 284 95 00 
Ext 435 478 

simap_gandia@simap.es  
simap_alcoy@simap.es 

Noemi Alentado               611 350 820 
Vicent Tur                          682 893 989 
Carles Valor                       682 076 471 

Denia - Marina Salud 96 557 97 59 simap_denia@simap.es 
simap.denia@marinasalud.es 

Miguel A. Burguera  
Mercedes Salcedo 

Denia 
Estatutarios 

96 193 07 23 
601 149 426 

simap_lapedrera@simap.es 
simaplapedrera@gmail.com  

Pedro López Sánchez 
Pepa Bodí 

San Juan 96 193 07 23 simap_sanjuan@simap.es Angela Aguilera Zamora 611 350 631 
Teresa Gávila                     699 729 679 

Vilajoiosa 
96 193 07 23 
601 149 426 simap_lavila@simap.es José Monferrer                 659 648 338 

Orihuela 
Elche 

601 215 205 simap_orihuela@simap.es  
simap_elche@simap.es 

Victoria  Antequera         601 215 205 

Servicios Centrales, Salud 
Pública e Inspección 96 192 83 15 simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es Carlos López Piñol 

Elda 
Torrevieja 
Elx-Vinalopó 
H.General de Alicante 

96 193 07 23 
601 149 426 
96 233 93 87 

simap_elda@simap.es 
simap_torrevieja@simap.es 
simap_vinalopo@simap.es 
simap_hgalicante@simp.es  

Ximo Michavila 

 

 



 
Avís legal: 

Protecció de dades. - SINDICAT DE METGES D'ASSISTÈNCIA PUBLICA-COMUNITAT VALENCIANA (SIMAP-CV) i
SINDICAT DE FACULTATIUS I PROFESSIONALS DE LA SANITAT PUBLICA (SIMAP-PAS) li informen que la seua adreça
de correu electrònic, així com la resta de les seues dades personals seran usats per a la nostra relació i poder
prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessaris per a poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa
ens permet l'ús de la seua informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la seua
informació aquelles enttats que necessiten tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis.
Conservarem les seues dades durant la nostra relació i mentre ens obliguen les lleis aplicables. En qualsevol
moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber què informació tenim sobre vostè, rectfcar-la si anara incorrecta i
eliminar-la una vegada fnalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seua informació a
una altra enttat (portabilitat). Per a sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la
nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: SINDICAT DE FACULTATIUS I PROFESSIONALS DE LA
SANITAT PUBLICA, amb adreça en Gran Via Fernando el Catòlic, 46, 1º,1ª, CP 46008, València (València/València).
En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades (www.agpd.es).

Confdencialitat. - El contngut d'aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, és
confdencial i va dirigida al destnatari del mateix. En el cas que vostè no fóra el destnatari, li sol·licitem que ens
ho indique i no comunique el seu contngut a tercers, procedint a la seua destrucció.

Exempció de responsabilitat. - L'enviament de la present comunicació no implica l'obligació per part del remitent
de controlar l'absència de virus, cucs, troyanos i/o qualsevol altre programa informàtc nociu, corresponent al
destnatari disposar de les eines de maquinari i programari necessàries per a garantr tant la seguretat del seu
sistema d'informació com la detecció i eliminació de programes informàtcs nocius. - SINDICAT DE METGES
D'ASSISTÈNCIA PUBLICA-COMUNITAT VALENCIANA (SIMAP-CV) i SINDICAT DE FACULTATIUS I PROFESSIONALS DE
LA SANITAT PUBLICA (SIMAP-PAS) no es responsabilitzen dels danys i perjudicis que tals programes informàtcs
puguen causar al destnatari.

SIMAP-CV / SIMAP-PAS
Gran Via Fernando el Catòlic 46-1-1ª
46008 València

Tfno 961930723
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