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Cecova diu que l'avantprojecte de Llei de Funció 
Pública "ataca la professionalitat de la infermeria 
valenciana" 

   VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   El Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana (Cecova) i els col·legis d'Infermeria de València, 
Castelló i Alacant han mostrat hui el seu rebuig al contingut de l'avantprojecte de llei per a l'Ordenació i 
Gestió de la Funció Pública Valenciana elaborat per la Conselleria de Justícia i Administracions 
Públiques perquè, segons han assenyalat, "ataca la professionalitat de la infermeria valenciana en 
agrupar-la amb altres categories professionals com treballadors socials o terapeutes ocupacionals". 

   El secretari general del Cecova i president del Col·legi d'Infermeria de València, Juan José Tirado 
Darder, ha explicat, en un comunicat, que l'avantprojecte legislatiu "resulta totalment inacceptable per als 
milers de professionals d'Infermeria de la Comunitat Valenciana tal com ha estat pactat amb els 
sindicats" i ha reclamat la intervenció "directa i immediata" de la consellera de Justícia i Administracions 
Públiques, Paula Sánchez de León, per a "modificar l'esborrany de l'avantprojecte de llei abans que siga 
massa tard i continue la tramitació administrativa". 

   "Si haguera consultat amb el Cecova o amb qualsevol dels tres col·legis professionals d'Infermeria els 
haguérem assessorat en alguna cosa tan important com el reconeixement dels professionals d'Infermeria 
les atencions dels dependents i la seua necessària especialització", ha explicat Tirado, qui ha advertit 
que a partir d'ara "si ocorre un altre desgraciat accident com el que va costar la vida al nadó Ratllen a 
Madrid, no deuran atribuir-li directament la responsabilitat a la infermera perquè al millor ni tan sols és 
una infermera qui li ha atés". 

   L'esborrany de l'avantprojecte de llei per a l'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana ha 
estat subscrit el passat dia 28 de juliol pels sindicats CSI-CSIF, CCOO-PV, Cemsatse i UGT-PV, i 
ratificat després a la Taula General de Negociació del passat dia 30 de juliol, segons fonts de Cecova. 

   Tot i això, l'organització ha afirmat que la pròpia Conselleria de Justícia i Administracions Públiques 
"admet que l'apartat corresponent als Annexos de Cossos i Escales, presumiblement podrà presentar 
algunes modificacions, en la mesura que es puguen incorporar alguns cossos, escales i titulacions que 
puguen tindre modificació pel nou pla d'Estudis de Bolonya o com a conseqüència d'alguna proposta 
concreta que estiga justificada". 

   Per tot això, Cecova ha anunciat que remetrà escrits i sol·licitarà  una entrevista amb la consellera de 
Justícia i Administracions Públiques perquè es mantinga "de manera explícita la categoria professional 
d'Infermera o ja que per Llei se li té atribuïda a esta professió la responsabilitat de la cura, no es pot 
permetre que tan gran responsabilitat quede diluïda administrativament". 
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