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SANITAT

Els hospitals es
preparen per a les
noves retallades

El pressupost dels centres es pot reduir fins a un 10%
i els sous es rebaixaran l’equivalent a una paga extra

La sanitat patirà una nova retallada,
d’entre el 7% i el 10%, i hi ha el com-
promís de no rebaixar els sous més
enllà de l’equivalent a una paga extra.
Es treballa amb aquest escenari fins
que es concretin els pressupostos.

LARA BONILLA

BARCELONA. Encara no s’han apro-
vat els pressupostos d’aquest any,
però el departament de Salut ja tre-
balla amb diferents escenaris pres-
supostaris que, en qualsevol cas,
passen perquè hospitals i centres
sociosanitaris hagin de tornar a
aplicar la tisora. Patiran una rebai-
xa del pressupost que variarà entre
el 7% i el 10% en funció del centre.
Ho va comunicar la Generalitat als
gerents de les empreses públiques
i consorcis sanitaris del sector con-
certat. No obstant, aquestes xifres
són “preliminars” i no són definiti-
ves fins que no es conegui l’objec-
tiu de dèficit que marqui el govern
espanyol. Si es flexibilitzés, se sua-
vitzarien les retallades als centres.

Davant d’aquesta situació, les
patronals de la sanitat concertada
–la Unió Catalana d’Hospitals i el
Consorci de Salut i Social de Catalu-
nya– van demanar una reunió d’ur-
gència amb el CatSalut, ja que aler-
ten que aquesta nova tisorada “és
inassumible”. En aquesta reunió,
se’ls va dir que la retallada no seria
lineal. “Hem d’agrair aquestes reu-
nions. Entre tots estem intentant
minimitzar l’impacte que tingui en
el concert”, va explicar ahir el presi-
dent del consorci, Manel Ferrer.

No s’ha concretat, però, quina
afectació tindrà aquesta retallada
sobre l’activitat que el CatSalut con-
tracta als hospitals concertats i qui-
na sobre la tarifa. L’any 2011, el
CatSalut ja va comprar un 10%
menys d’activitat als hospitals –co-
sa que va obligar a tancar llits i qui-
ròfans– i també va pagar un 2%
menys per aquests serveis.

Aquesta nova tisorada podria re-
percutir ara en els sous dels profes-
sionals, en els quals es podria apli-
car una retallada equivalent a una
paga extra. “No es demanarà un es-
forç superior”, segons fonts de la sa-
nitat concertada . El capítol 1 de per-

sonal s’emporta bona part del pres-
supost dels centres –entre el 60% i
el 70%– “i una retallada d’aquesta
magnitud acaba impactant en els
sous o en el tancament de disposi-
tius”, reconeix Ferrer. L’objectiu és
trobar l’equilibri per impactar “al
mínim possible en la qualitat assis-
tencial”, va afegir.

Aquesta reducció se sumaria a les
quejahanpatitelsprofessionalsdela
sanitatdesdel2010.“Ésimmoral.No
podemacceptarqueexplotinlavoca-
ció del metge per seguir imposant re-
tallades”,vadirelsecretarigeneralde
Metges de Catalunya, Francesc
Duch, en un comunicat. El president
del sindicat, Albert Tomàs, va adver-
tirque“esveuranméscentresd’aten-
ció primària i hospitals tancats”.

La sanitat concertada –que tam-
bé està afectada pels impagaments
de la Generalitat– ja està al límit.
“Els centres privats concertats es-
tan en una situació molt precària”,
diuen la Unió i el Consorci en un co-
municat. Salut també ha posat so-
bre la taula altres mesures d’estal-
vi per reduir el pressupost, com una
ordenació de serveis al territori, la
creació d’una central de compres
única per al sector concertat o la
disminució dels reingressos hospi-
talaris. “Comportaria un estalvi im-
portant”, reconeix Ferrer.e

MOBILITZACIÓ ALS CENTRES
Els treballadors de l’Hospital

de Sant Pau fa mesos que
protesten. MANOLO GARCÍA

EDUCACIÓ

Interins i estudiants es tanquen al rectorat de la UPC
el mateix rector de la UPC, Antoni
Giró, va arribar al rectorat i es va
aturar una mitja hora a donar expli-
cacions a les persones concentra-
des. Segons els manifestants, el rec-
tor els va explicar que la davallada
en la dotació de fons de la Genera-
litat ha ocasionat aquesta retallada
i va defensar que s’ha vist obligat als
acomiadaments com a últim recurs
per fer front al dèficit de 110 milions
que acumula la UPC.

Mesures alternatives
Els manifestants li van plantejar
l’alternativa d’una rebaixa de sous
general, però no es van quedar sa-
tisfets amb l’explicació del rector
perquè consideren que tot i que el
rector ho nega “hi ha d’haver altres

ARA

BARCELONA. Una cinquantena de
persones, entre personal d’adminis-
tració interí i estudiants, es van tan-
car ahir al migdia al rectorat de la
Universitat Politècnica de Catalu-
nya (UPC), situat al campus de la
Diagonal, en protesta per la retalla-
da al pressupost de la universitat,
que preveu uns 350 acomiadaments
(90 d’interins d’administració i uns
250 de professors associats).

Segons van explicar alguns dels
interins participants en la protesta,
la intenció és quedar-s’hi com a mí-
nim fins divendres per reclamar al
rector que “recapaciti” en aquesta
retallada. De fet, quan feia pocs mi-
nuts que s’havia iniciat la tancada,

alternatives”, com deia un dels in-
terins tancats que no es va voler
identificar.

En un comunicat, el personal in-
terí de la UPC reclama “un canvi del
model de gestió de la universitat, que
ha portat a la situació actual de 110
milions d’euros de dèficit acumulat”.

Els interins recorden que l’any
2011 van ser acomiadats un cente-
nar de treballadors amb la finalitat
d’“equilibrar” els pressupostos del
2012, “una mesura que no va servir
per impedir que es tanqués l’any
amb un dèficit anual d’11 milions
d’euros”. Els treballadors interins
afegeixen que “amb aquesta nova
tanda d’acomiadaments es preveu
un estalvi equivalent al 0,7% del dè-
ficit acumulat”.e

Tancada de treballadors interins –i d’estudiants– en
protesta pels acomiadaments. XAVIER BERTRAL

Sant Pau demana a
Justícia ser intervingut
El patronat que gestiona l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau ha de-
manat a la Generalitat que inter-
vingui “temporalment” el centre
per garantir-ne la viabilitat i que
avali les actuacions del seu equip
directiu. En un comunicat, el pre-
sident del patronat, Xavier Pomés,
explica que aquest organisme ha
acordat instar el Protectorat de
Fundacions del departament de
Justícia de la Generalitat que
prengui les actuacions jurídiques
pertinents. Pel president del pa-
tronat, “s’ha de veure com l’última
oportunitat que té el centre des-
prés de molts anys de conflicte”
per garantir-ne la viabilitat.
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