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EL RESULTAT DE L'ENQUESTA REALITZADA PER SIMAP-PAS
EN LA FUNCIÓ ADMINISTRATIVA OBLIGA A POSICIONARSE A LA CONSELLERIA DE SANITAT.
La Conselleria es compromet amb SIMAP-PAS a posar en marxa les mesures
encaminades a resoldre els problemes denunciats.
En resposta a la denúncia de SIMAP-PAS de “falta de concordança entre
les funcions efectivament exercides i el grup professional al qual
pertany el nomenament de la funció administrativa en la Conselleria
de Sanitat”, la Conselleria es compromet a constituir en breu una comissió de
seguiment per a determinar les competències i funcions del personal no sanitari
de gestió, en els quals s'estudiaran els Descriptors de Llocs de treball Tipus
(DPTT´s) de cada categoria professional i segons els resultats d'aquest estudi
es promouran els canvis organitzatius necessaris.

En resposta a la petició de SIMAP-PAS que resulta necessari l'augment dels
llocs de treball dels grups C1, A2 i A1, la Conselleria es compromet a crear
un grup d'experts per a definir les ràtios de cobertura mínima de cada categoria
i a adoptar les decisions organitzatives pertinents.

En resposta a l'exigència del SIMAP-PAS, sobre la base del compliment legal,
de l'adequació de les proves en els processos selectius a les funcions
de cada grup professional i a la titulació mínima exigida, indiquen que
així s'està tenint en compte en els diferents tribunals implicats.

SIMAP-PAS som un sindicat seriós, coneixedor dels problemes i amb suficient
antiguitat com per a saber que els compromisos del a Conselleria són
paper mullat si no es continua amb la pressió en cadascun dels problemes
denunciats i ratificats pels resultats de l'enquesta.
Per això, el treball de SIMAP-PAS continua i és important la implicació dels
afectats perquè els compromisos de la Conselleria es porten a terme i es facen
de forma correcta:

1.- Respecte a la falta de concordança entre les funcions efectivament
exercides i el grup professional al qual pertany el nomenament de la
funció administrativa en la Conselleria de Sanitat i el compromís de realitzar
els DPTT¨s, que haurien de definir les funcions efectivament exercides de cada
lloc de treball, SIMAP-PAS es compromet a:
a)

Realitzar un seguiment actiu per a comprovar que es realitzen en tots
els llocs de treball i no solament en un mostreig.

b)

Que l'enquesta al personal implicat i l'estudi sobre les funcions
efectivament exercides siga el correcte i no es limite a sol·licitar
informació de les funcions de cada lloc de treball a la direcció
econòmica de cada departament de salut.

c)

A denunciar si l'estudi dels DPTT¨s resulta ser una farsa.

d)

A vigilar la negociació d'aquests temes en la Mesa Sectorial: si els
acords adoptats donen realment una solució al problema i no es limiten
a mesures de maquillatge, com a les quals ens tenen acostumats.

e)

Finalment, i una vegada definits els llocs i les funcions correctament,
judicialitzar la situació si no es dona la solució correcta d'adequació de
les funcions efectivament realitzades al nomenament que s'ostenta.

2.- Respecte a la necessitat de l'augment dels llocs de treball dels grups
C1, A2 i A1 que ha quedat perfectament clara en els resultats de l'enquesta
del SIMAP-PAS, i que deuria també quedar demostrada en els estudis dels
DPTT¨s, si aquests es fan de forma correcta. Aquesta necessitat obligaria, per
tant, a prendre mesures organitzatives que afectarien un gran nombre de
professionals. SIMAP-PAS es compromet a:
a)

Vigilar que aquestes mesures organitzatives es duen a terme en un
temps raonable.

b)

Vigilar que les propostes per a aquest canvi en la conformació del
número de personal en cada categoria professional es facen seguint els
llits legals i que no perjudiquen cap/na treballador/a.

c)

Proposar que s'implanten diferents vies d'adequació del número de
personal en cada categoria dins de la funció administrativa perquè
puguin donar solució a totes les situacions particulars que puguin
existir, i que, per una via o una altra, es puga progressar i adequar les
funcions al nomenament augmentant-se el nombre de persones que
integren els grups C1, A2 i A1.

d)

Entre les mesures legals i factibles SIMAP-PAS proposa:
Reclassificació professional de tot el grup C2 a C1, ja que
actualment cap auxiliar administratiu dins de la Conselleria de
Sanitat realitza exclusivament funcions de C2.

Fomentar la creació/reconversió de noves places vacants en les
categories professionals deficitàries.
Fomentar la promoció interna tant per a la cobertura temporal
com definitiva, permetent el dret a la progressió professional dins
de la funció administrativa.
No descartar solucions com a processos de promoció interna
realitzats mitjançant concurs de mèrits o processos de promoció
interna amb reconversió directa de places, que, com sabem,
precisen d'una regulació amb rang de llei, però que la actual
situació política en la Generalitat Valenciana ho faria possible.
3.- Respecte a l'afirmació de la Conselleria davant la denúncia de SIMAP-PAS,
de la falta de concordança en la complexitat de les proves en els
processos selectius a les funcions de cada grup professional i a la
titulació mínima exigida, que així ho han traslladat als tribunals del us
processos selectius en curs. No ho posem en dubte, però el que sí hem pogut
comprovar pel contingut d'aquestes proves selectives, és que els tribunals no
s'han ajustat a aquesta premissa, i que la Conselleria tampoc ha realitzat les
actuacions de vigilància necessàries. Aquest tema ha de resoldre's, atès que la
Conselleria comparteix la interpretació de la norma que fa el SIMAP-PAS, el
que es requereix és un major compromís a vigilar el contingut de les
proves selectives.

SIMAP-PAS, des de la seua constitució com a sindicat que abasta a totes les
categories professionals, amb el seu treball i compromís amb els/as
treballadors de la funció administrativa de la Conselleria de Sanitat,
ha tret de davall de la catifa aquest greu problema que porta oblidat
des de fa dècades per la resta d'organitzacions sindicals, i amb les
seues primeres actuacions ha aconseguit posar-lo dins dels temes que la
Conselleria s'ha compromès a estudiar i negociar les solucions.
Això és només un primer pas i seguirem amb el treball i la pressió per a
aconseguir una solució real i satisfactòria de tots els problemes de la funció
administrativa. Per això, us animem a continuar treballant amb nosaltres i
compartir el nostre lema: SIMAP-PAS “Sol es perd allò que se abandona”

Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.
NO FA FALTA SER MOLTS PER A 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 en law eb del SIMAP juntament
amb l'actualitat sobre normativa laboral, acció sindical i política
sanitària: www.simap-pas.es

Departament

Telèfon

E-mail

SIMAP SEU

96 193 07 23

PREV.RISCOS LABORALS
CURSOS OPE
JUNTA DIRECTIVA
SIMAP-PAS

96 193 07 23
96 193 07 23

simap_administracion@simap.es
simap_documentacion@simap.es
simap_prl@simap.es
simap_cursosope@simap.es

96 193 07 23

simap-pas@simap.es

JUNTA DIRECTIVA
SIMAP

96 193 07 23

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

RESIDENTS

96 193 07 23

simap_residentes@simap.es

SALUT MENTAL
Castelló
Vinaròs
La Plana

96 193 07 23

simap_saludmental@simap-pas.és
simap_castello@simap.es
simap_vinaroz@simap.es
simap_laplana@simap.es

Sagunt

96 233 93 87

València
Clínic-Malva-rosa
València
Arnau de Vilanova-Lliria.
València
La Fe
Requena
Valencia Consorci
Hospital General
València Estatutaris
Hospital General
Manises
València
Dr. Peset
Alzira
Ribera Salut
Alzira
E statutarios.
Xátva
Gandia

96 193 07 23

Responsables

Pilar Mart
Concha Ferrer
Pilar Mart
Concha Ferrer
Noemí Alentado
Pilar Mart
Miguel Pastor
Miguel Pastor

601 185 838
Mariela Lucas
Miguel Pastor

Noemí Alentado

Ana Sánchez
Pilar Mart

601 185 838

simap_sagunto@simap.es

Ximo Michavila
Marién Vilanova
Sarai Gómez

603 112 418

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_clinico@simap.es

Celia Monleón

622 868 333

96 197 61 01

simap_arnau@simap.es

601 155 574
683 282 633
611 351 783
611 351 076

simap_requena@simap.es

Carmen Martn
Carlos Alcoriza
Carmen Álvarez
Mª Cruz Ferrando
Miguel Pastor
Lina Ribes

simap_consorciohgeneral@simap.es

Edmundo Febré

96 124 61 27
Ext 246 127
Ext 412 447
96 233 92 81
96 313 18 00
Ext 437 485

simap_lafe@simap.es

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

Mª Enriqueta Burchés
Mercedes Barranco
Mª Enriqueta Burchés
Amparo Cuesta
Ana Sánchez
Rosario Muñoz
Pedro Durán

96 193 07 23

simap_alzira@simap.es

Juan Carlos Julia

682 081 940

simap_xatva@simap.es

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_gandia@simap.es

Vicente Orengo
Noemí Encoratjat
Vicent Tur
Carles Valor

640 096 389

simap_hgeneralvalencia@simap.es

640 096 389

simap_dt.nises@simap.es

96 162 23 32

simap_peset@simap.es

96 245 81 00
Ext 83 82 i 70 46

640 096 389
640 096 389
603 106 771

682 081 940
611 350 820
682 893 989
682 076 471

Alcoi

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_alcoy@simap.es

Dénia
Marina Salut

96 557 97 59

simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es

Dénia
E statutarios.

682 076 471

simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com

Sant Joan
Vilajoiosa
Oriola
Elx
Elda
Torrevella
Elx-Vinalopó
H.General d'Alacant
Serveis Centrals, Salut Pública
i Inspecció

Ramón Lopeix
Noemí Alentado
Miguel A. Burguera
Mercedes Salcedo
Carol Ramos
Pedro López Sánchez
Pepa Bodí
Carles Valor

682 076 471

611 350 631

sanjuan_simap-pas@simap-pas.és
simap_sanjuan@simap.es

Ángela Aguilera

611 350 631

659 648 338

simap_lavila@simap.es

José Monferrer
Toni Fuster

659 648 338

Victoria Antequera

601 215 205

601 215 205

96 193 07 23

96 192 83 15

simap_orihuela@simap.es
simap_elche@simap.es
simap_elda@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es
simap_hgalicante@simp.es
simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es

Noemí Encoratjat

610 095 758
611 350 820

611 350 820

Carlos López Piñol

Avís legal:
Protecció de dades. - SINDICAT DE MEDICOS D'ASSISTÈNCIA PUBLICA-COMUNITAT VALENCIANA
(SIMAP-CV) i SINDICAT DE FACULTATIUS I PROFESSIONALS DE LA SANITAT PUBLICA (SIMAP-PAS)
l'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 vosté, la qual cosa ens permet l'ús de la seua informació dins de la legalitat.
Així mateix, podran tindre coneixement de la seua informació aquelles entitats que necessiten tindre
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 quina informació tenim sobre vosté, rectificar-la si anara incorrecta i eliminar-la una vegada
finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seua informació a una altra entitat
(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 direcció en Gran Via Fernando el Catòlic, 46, 1r,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).
Confidencialitat. - El contingut d'aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, és
confidencial i va dirigida al destinatari d'aquest. En el cas que vosté no fora el destinatari, li sol·licitem
que ens el indique i no comunique el seu contingut 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, troians i/o qualsevol altre programa informàtic nociu,
corresponent al destinatari disposar de les eines de maquinari i programari necessàries per a garantir
tant la seguretat del seu sistema d'informació com la detecció i eliminació de programes informàtics
nocius. - SINDICAT DE MEDICOS 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 informàtics puguen causar al destinatari.
SIMAP-CV / SIMAP-PAS
Gran Via Fernando el Catòlic 46-1-1a
46008 València
Tfno 961930723

