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[ NOTA DE PREMSA ] 

 

VAGA A LA SANITAT CONCERTADA 
Metges de Catalunya respon Salut que no pot defugir la 
seva responsabilitat sobre la sanitat concertada   
 

• El sindicat afirma que el CatSalut és part negociadora del conflicte 
perquè és propietari i finançador únic de les empreses sanitàries 

 

 
BARCELONA, 29 GENER 2019. Metges de Catalunya (MC) s’ha reunit aquest dimecres amb 
representants del Departament de Salut per parlar del conflicte irresolt que afecta els facultatius de 
xarxa sanitària concertada. La trobada no ha servit per avançar en cap de les reivindicacions 
formulades pel sindicat que formen part de la convocatòria de vaga a la qual estan cridats més de 
10.000 professionals del sector els propers dies 18, 19, 20, 21 i 22 de febrer. Tampoc hi ha hagut 
cap retorn a les demandes de MC plantejades en l’aturada del novembre passat, tal com assegura 
Salut en el comunicat que ha fet públic després de la reunió. L’organització insisteix que la 
conselleria és “part inequívoca” de la problemàtica i que té “autoritat, competències i recursos” 
per aconseguir una solució que faci innecessària la vaga.  
 
En aquest sentit, MC recorda que el Servei Català de la Salut (CatSalut) és propietari i participa de 
manera majoritària en els consells de govern de les empreses públiques i consorcis del sector, 
nomenant també els seus presidents i gerents. A més, és l’ens que proveeix el 95% del pressupost 
de les entitats concertades. “Salut afirma que no pot negociar per respecte a l’autonomia de les 
parts, però ha demostrat que, quan li interessa, intervé i dona instruccions”, assevera el 
sindicat mèdic en referència a la carta adreçada a les gerències d’entitats proveïdores de l’atenció 
primària concertada perquè apliquin les mateixes mesures acordades per als ambulatoris de l’ICS, i 
a l’ordre d’equiparació salarial dels professionals de primària i hospitals que es va introduir “amb una 
instrucció directa a les patronals” l’últim dia de negociació del segon conveni SISCAT, com a 
conseqüència de la convocatòria de vaga presentada per MC.          
 
Pel que fa a les mesures incloses en el conveni, l’organització explica que les millores retributives 
són una “simple rèplica” de les decretades per als funcionaris que, com va passar amb les 
retallades, també s’havien de traslladar als treballadors públics de la sanitat concertada. Així, el 
col·lectiu de facultatius és l’únic que manté una jornada laboral superior a la resta, no té regulats els 
seus horaris i descansos i percep una retribució per les hores de guàrdia inferior a la fixada pels 
tribunals de justícia. A més a més, pateix una sobrecàrrega assistencial “insostenible”, tant en els 
centres d’atenció primària com en l’atenció ambulatòria d’àmbit hospitalari. 
 
D’altra banda, l’organització lamenta l’absència del director del CatSalut, Adrià Comella, en la reunió 
d’aquest dimecres i espera que la voluntat de negociació manifestada en els darrers dies per la 
consellera de Salut, Alba Vergés, i el president de la Generalitat, Quim Torra, es tradueixi en un 
acord “efectiu i fructífer” que possibiliti la desconvocatòria de vaga. 


