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Benvolguda, 
  
Davant de la resolució que ha signat amb data 22 de febrer de 2021 per la qual s'aprova l'establiment 
d'un concepte retributiu específic per al personal administratiu i d'infermeria de l'Institut Català de la 
Salut i entitats del sector públic sanitari de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la seva participació 
en la Campanya de Vacunació de la COVID 19 i el seu import, Infermeres de Catalunya volem demanar-
li que rectifiqui immediatament aquesta resolució. 
 
En aquesta, indica que el nou concepte retributiu anomenat "Vacunació COVID 19" és d'aplicació 
exclusiva al personal d'administració i d'infermeria de l'ICS i les entitats del sector públic sanitari de la 
Generalitat de Catalunya que ha participat de forma VOLUNTÀRIA en aquesta campanya. 
 
També indica que la percepció d'aquest nou concepte és de caràcter mensual i retribueix el nombre 
d'hores efectivament realitzades FORA DE LA JORNADA ORDINÀRIA DE TREBALL. 
 
És a dir, les infermeres van respondre a una crida voluntària per fer front a una vacunació massiva de 
la població, oferint-se a fer-ho fora de la seva jornada laboral, treballant encara més hores de les que 
els toca per contracte i aportant així solució a una manca estructural d'infermeres en el nostre sistema 
de salut. 
 
A part de la nefasta gestió que el seu departament ha fet en tota la pandèmia i durant la campanya de 
vacunació de la COVID-19, i després de portar tot un any de pandèmia treballant per sobre de les seves 
possibilitats i a expenses de la seva pròpia salut física i mental, vostè creu que el preu/hora de tot 
l'esforç de les infermeres i les administratives no val pagar el que indica el conveni col·lectiu: PAGAR 
L'HORA FORA DE LA JORNADA ORDINÀRIA DE TREBALL COM A HORA EXTRA. 
 
Aquest és un motiu més pel qual hem demanat diverses vegades la seva destitució com a Consellera 
de Salut i motiu pel qual, la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya -de la que formem part- ha convocat 
vaga el proper 10 de març i vaga indefinida en forma d'aturades parcials tots els dilluns a partir del 15 
de març. 
 
Per tot això, i per si encara te cap apreci per les infermeres i els professionals de la salut de Catalunya, 
rectifiqui aquesta resolució i pagui de forma decent a les professionals que dia a dia estan mantenint el 
sistema de salut de Catalunya. 
 
 

 
Esther Rodríguez Romero 
Vicepresidenta 
Infermeres de Catalunya 


