
PREMSA
premsa@metgesdecatalunya.cat

Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a · 08013 Barcelona · Tel. 93 265 11 77 · Fax 93 265 39 71 · www.metgesdecatalunya.cat

[ NOTA DE PREMSA ]

RETALLADES SANITÀRIES
Metges de Catalunya adverteix que l’aprovació dels
pressupostos de 2015 acabarà amb la paciència dels metges

 El sindicat considera que els 8.399 milions destinats a Salut seran
“insuficients” per reflotar el sistema

BARCELONA, 4 DE DESEMBRE 2014. Metges de Catalunya (MC) creu que, si el
Parlament aprova el projecte de pressupostos del Govern per a l’any 2015, “la paciència
del personal mèdic s’esgotarà”, perquè concentra les retallades salarials addicionals en
els professionals del sistema públic de salut, als quals se’ls manté la reducció de la meitat
de la productivitat variable, mentre que, per primera vegada en cinc anys, s’exonera la resta
d’empleats públics de les mesures complementàries d’austeritat salarial.

No obstant, el sindicat veu difícil que els comptes s’acabin aplicant ja que, d’una banda,
estan supeditats a la negociació política amb l’Estat a qui el Govern reclama 2.183 milions
d’euros de deutes acumulats durant els darrers anys i, de l’altra, pengen d’un fil per l’escàs
suport parlamentari que, de moment, semblen tenir. És per això que MC considera que els
pressupostos dissenyats pel conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, són d’“attrezzo” i
es mouen en un “marc teòric irreal” que posa en perill, fins i tot, la recuperació de la paga
extraordinària als empleats públics.

Pel que fa a la partida destinada a Salut que ascendeix a 8.399 milions (un 1,3% més que
l’any 2014), l’organització opina que és “del tot insuficient per reflotar la sanitat pública
del tsunami de retallades” i més quan, a partir del proper 1 de gener, el sistema haurà
d’assumir l’increment del 10% al 21% de l’IVA sanitari, arran d’una sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea.

Davant aquest escenari, MC qualifica de “vergonyós” que el Govern aprofiti la llei
d’acompanyament dels pressupostos per modificar el reglament de l’Institut Català de la
Salut (ICS), per tal que els càrrecs directius que presten serveis conjunts en dos o més
centres, en el marc de les aliances estratègiques o projectes de gestió compartida, puguin
percebre un 30% més del seu sou, mentre que la mobilitat laboral dels professionals
implicats en aquests nous models de gestió “no es veu compensada de cap manera”.

A més, censura la desaparició del topall salarial per als directius públics, inclòs en la llei
d’acompanyament dels pressupostos de 2014, que establia que les retribucions íntegres
anuals d’aquest personal no podien superar les fixades per a un conseller, “de manera que
mentre es consoliden les retallades salarials als metges, actualment hi ha nou gerents
de consorcis i empreses públiques sanitàries que cobren més que un conseller i, fins
i tot un d’ells, més que el president Mas”, segons el portal de Transparència de la
Generalitat.


