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[ NOTA DE PREMSA ] 

 
CANVIS A LA SANITAT PÚBLICA 
Metges de Catalunya espera que el nomenament de Candela 
Calle com a gerent de l’ICS suposi el “punt i final” a les retallades 
 

 El sindicat recorda que les polítiques d’austeritat a la institució han estat 
“desproporcionades” 

 
 

 
BARCELONA, 16 MARÇ 2016. Metges de Catalunya (MC) confia que el nomenament de 
Candela Calle, fins ara directora general de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), com a nova 
directora gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS) signifiqui el “punt i final a cinc anys de 
retallades i la ruptura d’una etapa de maltractament institucional al facultatiu sense 
precedents”. 
 
El secretari general del sindicat, Francesc Duch, recorda que les polítiques d’austeritat a 
l’empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya han estat 
“desproporcionades”, afectant sobretot els salaris dels seus professionals, la dimensió de 
les plantilles i els recursos assistencials, fins al detall que l’ICS ha estat capaç de tancar dos 
exercicis –anys 2012 i 2013– amb superàvit, “circumstància que posa en evidència la 
intensitat de les retallades”. De fet, el pressupost de la institució s’ha encongit un 10,2% 
des de 2010, passant dels 2.915 milions d’euros als 2.617 milions l’any 2015.   
 
Alhora, Duch retreu al Govern que l’ens públic sigui l’“últim reducte de marginació 
salarial de l’Administració catalana, amb noves reduccions de sou addicionals 
aplicades des de 2015 al col·lectiu mèdic, quan els treballadors d’altres àmbits de la 
Generalitat ja han començat a recuperar retribucions i drets laborals perduts”. 
 
Això no obstant, el dirigent sindical considera que la designació de Calle suposa una 
“alenada d’aire fresc” que pot ajudar a revertir l’“empipament” dels facultatius, “sempre 
que la nova directora gerent treballi per recuperar les condicions laborals i 
professionals del metge prèvies a la crisi i s’esforci en recobrar les constants vitals 
del sistema sanitari públic”.  
 
El nomenament de Calle, que substitueix Pere Soley, s’ha acordat aquest dimarts durant el 
Consell Executiu del Govern, després que la setmana passada el ple del Consell 
d’Administració de l’ICS proposés el seu nom per dirigir la institució. 
 


