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FRANCESC DUCH I CAMPODARBE, amb DNI 

- 

en la
seva condició de Secretari General del sindicat METGES DE
CATALUNYA, amb domícili al Cl Consell de Cent, 471475, esc. B,
entresòl, 0801 3-Barcelona, compareix ¡ MANIFESTA:

Que en el DOGC del dia 3110312015 s'ha publicat I'Edicte de 27 de
març de 2O15, pel qual se sotmet a informació pública la Proposta
d'acord del Govern pel qual s'autoritza la dissolució de Gestió de
Serveis Sanitaris i la constitució del Gonsorci Sistema lntegral de Salut
Lleida (SlS Lleida) ise n'aproven els Estatuts.

Per aquest motiu, i atesa la nostra condició de sindicat, actuant en
defensa dels interessos professionals dels nostres afiliats, es formulen
les següents
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Rrgistr¡ dr¡ntr¡da
Unica.- Raons oer a la retirada det proiecte

Mitjançant aquest escrit d'al.legacions hem de tornar a insistir en la
necessitat que aquest projecte de constitució de consorci es paraliÞi,
es deixi sense efecte i es reformuli d'acord amb el que hem vingut
defensant des de fa molts mesos.

En aquest sentit, hem de recordar el compromls de la nostra
organització amb totes aquelles iniciatives adreçades a millorar
I'eficiència de la gestió i la racionalitzaciô de la despesa.

Ara bé, com ja hem exposat en nombroses ocasions, aquests
objectius no es poden assolir mitjançant la creació de nous ensiurldics
que tan sols contribueixen a la hipertròfia organitzativa, amb el
consegüent increment de càrrecs i comandaments i, per tant, de
despeses.

L'actual model organitzatiu ja disposa de mecanismes suficients per
aconseguir-ne una gestió més racional i eficient, mitjançant una
actuació de restructuració, simplificació i descentralització dels seus
Òrgans, sense necessitat de crear noves entitats que tan sols
serveixen per introduir distorsions en el sistema.

Així, ja hem manifestat en nombroses ocasions que el nou ens jurldic
que s'està constituint comportarà la coexistència de diferents règims



de personal (laboral, funcionari iestatutari), amb diferents regulacions
normatives i, per tant, amb diferents condicions de prestació del
servei, circumstància que òbviament serå font de distorsions, tret que
es reguli un model comú, per a la qual cosa ens hem ofert per establir
aquest nou règim mitjançant un conveni per als facultatius que
homologui les condicions reributives i laborals de tots els facultatius
implicats.

A més, el procés de laboralització que es vol imposar mitjançant la

introducció d'una figura jurídica com la del consorci pot comportar una
pérdua de transparència i d'imparcialitat en el processos de
contractació, amb la introducció de criteris subjectius allunyats dels
principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

D'altra banda, ja hem expressat moltes vegades la nostra preocupació
pel fet que la intenció d'aconseguir una retallada en la despesa es
pugui acabar traduint en una retallada de llocs de treball, de drets
adquirits per part dels professionals ide serveis per als usuaris, sense
que per part de I'Administració se'ns hagin pogut desmentir aquests
riscos amb argumentac¡ons convincents.

Sense oblidar que, com a conseqüència de la prôpia naturalesa de
I'ens jurldic que s'està creant (consorci), el seu control públic
esdevindrà més difícultós i amb menys garant¡es de transparència

Per tot allò que s'ha exposat,

SOL.LICITO: Que es tinguin performulades les anteriors al'¡egac¡ons
i que, amb fonament en les mateixes, s'acordi la paralitzac¡ó ¡ retirada
de la Proposta d'Acord del Govern pelqual s'autoritza la dissolució de
Gestió de Serveis Sanitaris i la constitució del Consorci Sistema
lntegral de Salut Lleida (SlS Lleida) ise n'aproven els Estatuts.

Barcelona, a I d'abril de 2015

FRANCE DUCH CAMPODARBE
METGES DE CATALUNYA
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