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Títol de la iniciativa :
Reconeixement econòmic i laboral al personal del Servei de Salut que fa front a la
pandèmia provocada per la covid-19.
Contingut de la iniciativa :
L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar la pandèmia derivada
de l’expansió del virus SARS-CoV-2 i la malaltia que provoca, la covid-19. A les Illes Balears però,
el primer cas de covid-19 es va confirmar un mes abans, el 9 febrer, i des d’aquell moment, els
professionals del Servei de Salut de les IlLes Balears no han deixat de treballar per fer front a la
malaltia i les seves conseqüències.
Durant les setmanes que, durant l’estat d’alarma, la major part de la ciutadania va quedar a casa,
el personal mèdic, d’infermeria, de laboratori, l’administratiu, i tota la resta dels que formen part
del Servei de Salut, es va enfrontar a una malaltia totalment desconeguda i imprevisible, i ho van
fer donant exemple a la resta de la població de la seva dedicació i professionalitat.
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Als reconeixements públics que van suposar l’aplaudiment sanitari a les 20 h durant l’estat
d’alarma, el premi Princesa d’Astúries als sanitaris espanyols en primera línia de la covid-19 o la
Medalla d’or de la ciutat d’Eivissa a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, entre molts d’altres, és
necessari afegir un altre tipus de reconeixement, que, anant més enllà d’una gratificació
econòmica puntual, reivindiqui la tasca, la formació i l’experiència que suposa per als nostres
professionals treballar durant les difícils situacions provocades per la pandèmia.
Per tot això, els grup parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca presentam la
següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1.

2.

•
•

El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut a establir un reconeixement
laboral per a tot el personal que treballi o hagi treballat durant la pandèmia derivada de
la covid-19. Aquest reconeixement, prèvia negociació a la Mesa Sectorial, també dotarà
de les eines necessàries al Servei de Salut per facilitar la gestió i control de la
pandèmia en les millors condicions laborals possibles per als nostres professionals.
El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut a què el reconeixement
laboral, prèvia negociació amb la Mesa Sectorial, inclogui les següents mesures de
caràcter econòmic:
Considerar com dies especials als professionals que, per reforços dels dies de Pasqua i
Nadal, hagin de prestar els seus serveis més enllà de la cobertura ordinària per motius
relacionats amb l’atenció a la pandèmia.
Establir mòduls retributius especials per als professionals requerits per fer activitat més
enllà de la seva jornada ordinària per motius relacionats amb l’atenció a la pandèmia.

3.

El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut que el reconeixement laboral,
prèvia negociació amb la Mesa Sectorial, inclogui també les següents mesures de
millora de les condicions de treball:

•
•

Proposar a la Mesa Sectorial un Pla d’estabilitat laboral.
Donar continuïtat assistencial amb la cobertura i contractació dels professionals
necessaris per donar atenció a la covid-19, fins al control de la pandèmia.
Proposar a la Mesa Sectorial de Salut un sistema de puntuació addicional a efectes de
borsa de treball pels professionals que han treballat durant la pandèmia provocada per
la covid-19 i establir un indicador de valoració a efectes de carrera professional.
Proposar a la Mesa Sectorial de Salut un Pla de fidelització i captació de nous
Adequar el règim de permisos i vacances del Servei de Salut, previ acord amb la Mesa
Sectorial.

•
•
•

Irantzu FERNÁNDEZ I PRIETO
Assabentament grup,

Antonia MARTÍN I PERDIZ
Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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