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[ NOTA DE PREMSA ] 

 
ALIANCES SANITÀRIES  
Metges de Catalunya acusa Salut d’“espoliar” el laboratori 
clínic regional de Girona de l’Hospital Josep Trueta  
 

 El sindicat demana que s’obri un procés de negociació amb els 
representants dels treballadors abans de traslladar el servei d’anàlisis 
clíniques a l’Hospital Santa Caterina de Salt 

 
 
BARCELONA, 31 MARÇ 2016. Metges de Catalunya (MC), sindicat majoritari a la sanitat 
pública catalana, acusa el Departament de Salut d’“espoliar” el laboratori d’anàlisis 
clíniques de l’Institut Català de la Salut (ICS) de Girona, situat a l’Hospital Josep Trueta, per 
traslladar-lo a l’Hospital Santa Caterina de Salt, gestionat per l’Institut d’Assistència Sanitària 
(IAS), i tem que aquesta maniobra obri les portes a poder oferir aquest servei públic a 
centres sanitaris de titularitat privada. 
 
L’organització mèdica defensa el manteniment del laboratori clínic a l’hospital de referència 
de la regió sanitària de Girona, ja que “afavoreix l’accessibilitat i el contacte directe dels 
facultatius del Trueta amb els especialistes d’anàlisis clíniques”. En aquest sentit, 
assegura que la decisió de traslladar el laboratori a l’Hospital de Santa Caterina, en el marc 
del conveni de col·laboració entre l’ICS i l’IAS, “s’ha pres en funció de criteris logístics i 
no pas basant-se en el criteri clínic dels professionals”. 
 
Per aquest motiu, el sindicat retreu a Salut que actuï d’esquena al col·lecti mèdic, “al qual 
no se l’ha consultat en cap moment”, i es limiti a convocar una sessió extraordinària de la 
Mesa Sectorial de Sanitat, que tindrà lloc aquest divendres 1 d’abril, per informar als 
representants dels treballadors del trasllat del laboratori. 
 
MC considera que una mesura d’aquest tipus, que “necessàriament” pot afectar les 
condicions laborals de les plantilles d’anàlisis clíniques del Trueta i del Santa Caterina, 
“requereix d’un procés de negociació previ amb els sindicats i no es pot liquidar amb 
una simple reunió”.  
 
El sindicat recorda que la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) estableix que són 
objecte de negociació, entre d’altres matèries, les referides a “calendari laboral, horaris, 
jornades, vacances, permisos, mobilitat funcional i geogràfica, així com els criteris 
generals sobre la planificació estratègica dels recursos humans, en aquells aspectes 
que afectin condicions de treball dels empleats públics”.  


