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Amb data  d’ahir hem  tingut constància de l’anunci d’atorgaments de compensació econòmica als 
professionals del sistema públic de Salut anunciada per vostè, i des de la secretaria de SIETeSS a 
Catalunya volem mostrar el nostre desacord, els imports establerts per a la seva  percepció son 
totalment injustos i discriminatoris per el nostre col·lectiu de Tècnics Superiors Sanitaris, que 
també han estat en primera línia sense els equipaments de protecció necessaris, demostrant una 
vegada més el menyspreu del Govern per els nostres professionals i volem manifestar que una 
major titulació no significa una major exposició a la COVID-19. 
 
Durant aquesta  pandèmia hem sigut els responsables de fer les determinacions analítiques (PCR), 
fer les radiografies a la capçalera del malalt , autòpsies clíniques, etc...i no podem permetre aquest 
menyspreu per part del seu Govern. 
 
Tot això es la cristal·lització d’un descontent generalitzat en el nostre col·lectiu amb el seu Govern 
pels menyspreus i discriminacions que des de fa anys patim, manca de suport del departament en 
els fòrums de debat en el Consell Interterritorial de Sanitat pel que fa a la equiparació de l'TSS amb 
els homòlegs europeus, en quant a l'intrusisme professional, retribucions discriminatòries, Grup B 
de classificació EBEP, absència en el fòrums de debats professionals del seu departament, la 
sensació col·lectiva és d'abandonament i continuen treballant d'esquena al nostre col·lectiu 
professional. 
 
Això de la paga extraordinària és la gota que fa vessar el got, durant aquests dies estudiarem les 
mesures a prendre , les consensuarem amb els companys/es. 
 
Des de SIETeSS exigim una rectificació urgent de l’anunci del Govern de la compensació econòmica 
als professionals en taules salarials, ja que son totalment classistes, injustos i discriminatoris, per 
què el grau d exposició a la COVID-19 no es pot mesurar ni classificar per titulacions,   i destinar 
aquest recursos econòmics al sistema sanitari públic per retornar els drets perduts en els últims 
anys, estabilitzar la sanitat catalana i fer un bon ús dels professionals sanitaris amb concordança 
amb  les titulacions obtingudes sense intrusisme laboral ni salarial i que la propera pandèmia no 
hàgim d'estar pidolant Equips de Protecció Individual “EPI”. 
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