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[ NOTA DE PREMSA ] 

 
PERSECUCIÓ DE METGES AL BAGES 
MC demana la destitució del cap de RRHH de l’ICS que ha 
expedientat nou metges en 18 mesos 
 

 El sindicat denuncia una “caça de bruixes” a l’àmbit de Catalunya Central 
contra els metges que prioritzen l’assistència per sobre de les directrius 
economicistes de la gerència territorial  

 
 
BARCELONA, 12 MARÇ 2015. Metges de Catalunya (MC) sol·licita a la gerència territorial de 
l’Institut Català de la Salut (ICS) a Catalunya Central la destitució del seu cap de recursos humans, 
Ferran Fanlo, per promoure una “caça de bruixes” contra facultatius d’atenció primària de la 
comarca del Bages que ha comportat la incoació de nou expedients disciplinaris en un període de 
18 mesos.  
 
El sindicat mèdic considera que la desproporció en el nombre d’expedients interposats, alguns 
dels quals s’han pogut resoldre de manera positiva per als afectats gràcies a la intervenció de 
l’organització, “s’amaga la voluntat d’emprendre represàlies contra els metges que han 
mostrat resistències a l’hora d’aplicar mesures d’ajust econòmic que podien perjudicar 
l’atenció prestada als pacients”.  
 
Pel que fa als expedients oberts a tres facultatius per prestar assistència sanitària en centres de la 
xarxa pública a funcionaris adscrits a mutualitats alienes a l’ICS, MC defensa l’actuació d’aquests 
professionals “perquè desconeixien que no podien atendre amb normalitat a aquests 
pacients” i assegura que el motiu pel qual ofereixen l’assistència és per una “relació de 
confiança i proximitat amb els pacients i, en cap en cas, per obtenir un benefici econòmic 
particular”. 
 
MC retreu a la gerència de l’ICS a Catalunya Central que no fos diligent en la notificació als 
facultatius de la normativa que regula l’assistència als funcionaris mutualistes i l’insta a aclarir i 
difondre entre els professionals el “criteri exacte” que han de seguir per atendre aquests 
pacients. L’organització farà extensiva la petició a la resta de gerències territorials de l’ICS perquè 
donin instruccions precises sobre les condicions d’assistència en els centres d’atenció primària i en 
els consultoris locals als funcionaris de l’Estat amb mutualitats de MUFACE, ISFAS i MUGEJU, en 
visites ordinàries i urgents, en les pròpies consultes o en els domicilis.     
  
El sindicat reclama, a més, que s’arxivin els expedients oberts per aquesta causa als tres metges 
de la comarca del Bages tenint en compte que es tracta de “facultatius de reconegut prestigi, 
amb una dilatada trajectòria professional i amb un notable afecte per part de la població, 
com demostren les manifestacions de suport rebudes”. 
 
 
 


