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D. C. Barcelona 
Patronales y sindicatos de la 
sanidad privada y concertada 
de Catalunya retomarán este 
miércoles la negociación del 
convenio colectivo del sector, 
una misión que parece casi 
imposible tras siete años sin 
acuerdo y de movilizaciones 
de los profesionales en contra 
de los recortes. 

Las conversaciones se han 
reanudado después de que el 
Servei Català de la Salut 
(CatSalut) haya aprobado in-
crementar las asignaciones 
que percibirán a partir de ma-
yo los centros sanitarios pú-
blicos y concertados, algo que 
puede contribuir a acercar 
posiciones, según fuentes del 
sector consultadas por la 
agencia Efe. 

El gran temor del sindicato 
profesional Metges de Cata-
lunya es que este aumento,  ci-
frado en 165 millones de eu-
ros, no repercuta en las nómi-
nas de los trabajadores, y que 
se dedique únicamente a sa-
near las maltrechas cuentas 
de las empresas del sector. Se-
gún sus cálculos, los trabaja-
dores de la sanidadhan perdi-
do alrededor de un 30% de su 
poder adquisitivo en cinco 
años. 

Actualmente, unas 45.000 
personas trabajan en hospi-

tales, centros sociosanitarios 
y centros de atención prima-
ria (CAP) de titularidad pri-
vada o concertada, que tra-
bajan para la red asistencial 
pública que gestiona la Con-
selleria de Salut de la Gene-
ralitat.  

Recuperación salarial 
La reivindicación principal de 
los sindicatos pasa por volver 
a las tablas salariales y los ho-
rarios de 2008, el último ejer-
cicio anterior a los primeros 
recortes.  

“Hay que tener en cuenta 
que durante estos años no se 
ha registrado ningún aumen-
to” de los salarios pese a que 
el nivel de vida ha subido, se-
gún el secretario general de 
la federación de salud de 
CCOO de Catalunya, Jaume 
Gabarró, quien relata que en 
2008 los trabajadores hacían 
1.620 horas anuales de pro-
medio, una  cifra que se sitúa 
en las 1.664 siete años des-
pués. 

La Unió Catalana de Hos-
pitals, una de las dos grandes 

patronales del sector, admite 
que acudirá a la negociación 
con la “voluntad” de que los 
trabajadores recuperen po-
der adquisitivo,  pero por aho-
ra no concreta en qué porcen-
tajes. 

Además de esta reivindica-
ción, la patronal tiene otros 
frentes abiertos. Entre las 
protestas de los últimos me-
ses, hay la de los trabajadores 
del grupo Althaia, que gestio-
na los centros sanitarios con-
certados de Manresa (Bages), 
y los de Badalona Serveis As-
sistencials.  

Esta última es una empresa 
pública de ámbito local que 
se ocupa del Hospital Muni-
cipal y diversos centros so-
ciosanitarios y de atención 
primaria de la localidad, con 
concentraciones incluso de 
dos veces al día.

Expansión. Barcelona 
El  paro registrado sigue a la 
baja en Catalunya. El número 
de desempleados disminuyó 
en 9.469 personas en marzo, 
lo que representa un 1,63% 
menos que el pasado febrero 
y sitúa el total de parados en 
571.655 personas. 

En comparación con mar-
zo de 2014, Catalunya ha re-
ducido el desempleo en un 
8,46%, lo que supone 58.812 
parados menos, según datos 
del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

El número de afiliados a la 
Seguridad Social se situó a fi-
nales de marzo en 2,98 millo-
nes de personas. De esta cifra, 
2,4 millones correspondían al 
régimen general y 533.984 
personas eran autónomos. El 
total de afiliados creció un 
0,95% respecto a febrero y un 
3,59% en comparación con 
marzo de 2014.  

Por provincias, en Barcelo-
na es donde se registró  un 
mayor descenso del paro en 
marzo en comparación con 
febrero, con 4.082 inscritos 

menos (0,96%), seguida de 
Tarragona con 2.343 regis-
trados menos que en enero 
(3,35%), y de Girona, con una 
reducción de 2.294 parados 
(4,14%), mientras que en 
Lleida el desempleo también 

se redujo en 750 personas 
(2,51%). 

En comparación con mar-
zo de 2014, todas las provin-
cias catalanas experimenta-
ron un descenso del desem-
pleo: en Barcelona se redujo 
un 8,60% (39.712 personas), 
en Tarragona un 8,61% 
(6.368), en Girona un 8,23% 
(4.761), y en Lleida un 6,34% 
(1.971).  

El sector servicios registró 
el mayor descenso, con 7.847 
parados menos que en febre-
ro, seguida por la industria, 
con 1.095 parados menos. En 
el sector de la construcción, 
el paro se redujo en 867 per-
sonas. 

En marzo se registraron en 
Catalunya un 18,29% de con-
tratos más que en el mes ante-
rior, situándose en los 218.599 
contratos formalizados, infor-
ma Europa Press. En cambio, 
respecto a marzo del año pa-
sado, las contrataciones au-
mentaron en un 24,83%, con 
26.396 contratos más. 
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La sanidad privada 
negocia su convenio
LABORAL / Tras siete años sin acuerdo, se retoma una 
negociación que también afecta a los centros concertados.

El paro desciende un 
8,5% en el último año

El convenio afecta a unas 45.000 pesronas, que han vivido los planes de austeridad en primera persona.

Los centros recibirán 
una mayor 
asignación de 
recursos públicos  
a partir de mayo

Trabajadores de la construcción. 

Los sindicatos piden 
recuperar los 
horarios y los 
salarios anteriores al 
inicio de los recortes

En marzo se 
registraron un 24% 
más de contratos 
que en el mismo mes 
del año pasado

“No tiene sentido” pedir contínuamente el esfuerzo de los 
médicos y luego no abordar con ellos las medidas que afectan 
al diseño del sistema sanitario catalán.  Es la petición que,  
por carta, ha hecho a la Generalitat el presidente del  
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Jaume Padrós.  
Su demanda es tener una mayor participación en las  
reformas del sector, que se encuentra en una situación  
“insostenible” por los recortes. Otras peticiones  
pasan por una mayor estabilidad laboral, ¡ 
retribuciones justas y tener voz en la reforma  
del Institut Català de la Salud (ICS), el gestor de los centros 
sanitarios de titularidad autonómica, informa Diario Médico.

Los médicos piden más participación
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El president de l'Obra Social La
Caixa, Isidre Fainé, va comme-
morar ahir amb 400 persones
grans l'acte d'Homenatge a la Ve-
llesa de Sant Sadurní d'Anoia, un
esdeveniment que es va celebrar
el 5 d'abril de 1915 i que va supo-
sar el primer acte d'obra social de

l'entitat. Els homenatges a la vellesa
van ser una activitat pionera, be-
nèfica i social de protecció als
més grans en els quals s'assignaven
llibretes de pensió i estalvi a les per-
sones més necessitades com a
instrument per millorar la seva
qualitat de vida, i durant les segü-
ents dècades es van estendre a po-
bles i ciutats de tot Espanya.

També van assistir a l'acte el di-
rector general de la Fundació Ban-
cària «la Caixa», Jaume Giró; l'al-
caldessa de Sant Sadurní d'Anoia,
Maria Rosell, i la regidora d'Acció
Social, Àngels Canals. Després

d'assistir, a les dotze, a una missa
oficiada pel bisbe de Girona, Fran-
cesc Pardo, en la Parròquia de
Sant Sadurní i de comprovar des-
prés les qualitats artístiques dels
més grans del poble en una mos-
tra de treballs manuals a la Casa

dels Avis, els centenars d'assis-
tents a l'esdeveniment van poder
gaudir d'un dinar de germandat al
Celler Gran de Can Codorníu.

El president de la Fundació
Bancària la Caixa, Isidre Fainé, va
dir durant l'acte: «Les persones

grans són el millor mirall en què re-
flectir-nos i les seves vivències
són un tresor que cal preservar. I
l'Obra Social ha vetllat, vetlla i
vetllarà per a preservar-lo. Com a
societat, només d'aquesta mane-
ra podem entendre d'on venim, on
estem i cap a on volem anar». Fai-
né va dir el Primer Homenatge a la
Vellesa d'ara fa un segle i va dir que
«va ser el primer acte d'obra social
de l'entitat» i que «bona prova del
seu èxit és que entre 1915 i 1993 es
van celebrar 10.800 actes com
aquest a Catalunya». Els assis-
tents van assistir després a un
Concert Líric del Conservatori del
Liceu, on la sarsuela i l'òpera van
ser els protagonistes. 

BARCELONA | EFE/DdG

El primer acte d’obra
social de l’entitat, dedicat a
la vellesa, es va celebrar el 
5 d’abril de 1915 



L'Obra Social La
Caixa commemora
el seu centenari 

Un moment de l’acte de commemoració de l’Obra Social La Caixa. 

LA CAIXA

El president del grup parla-
mentari d'ICV-EUiA, Joan Herre-
ra, va amenaçar de «recórrer als tri-
bunals» si el Govern de la Gene-
ralitat no atura la creació del Con-
sorci Sanitari de Lleida i la posada
en marxa del projecte VISC+ de
gestió de dades sanitàries. L'eco-
socialista va explicar que ja havien
demanat empara a la presidenta
del Parlament perquè aquestes
dues iniciatives suposaven «un
incompliment dels mandats» de la
cambra, que va instar el Govern a
«aturar-les» en dues mocions. Per
Herrera, és «un insult a la
 democràcia» i per això reclama a
ERC i al seu president, Oriol Jun-
queras, que «no mantingui un
Govern i un conseller que no com-
pleixen els mandats del Parla-
ment».

Els ecosocialistes estan més
que molestos amb el Govern i la
gestió del conseller de Salut, Boi
Ruiz. Segons el líder d'ICV-EUiA,
«el que està succeint està afectant
la qualitat democràtica del país»,
perquè suposa «incomplir» les
mocions aprovades al Parlament
que reclamaven aturar aquestes
dues iniciatives anunciades pel
Govern. Herrera, de fet, amenaça
amb utilitzar tots els mecanismes
al seu abast per aconseguir aturar-
ho. «Si demanem l'empara al Par-
lament i la cambra no empara el
nostre dret, recorrerem als tribu-
nals. Anirem a per totes i arribarem

on faci falta, perquè un Govern que
se'n refot de la democràcia i del
mandat parlamentari no pugui
continuar com si no passés res», va
sentenciar.

Crida a ERC
En aquest sentit, el líder ecoso-
cialista va fer una apel·lació directa
al soci parlamentari de CiU i del
Govern perquè forcés un canvi
de rumb en l'executiu. Així, Her-

rera va assegurar que «Oriol Jun-
queras, president d'ERC, no pot
mantenir un Govern que no com-
pleix amb els mandats parlamen-
taris, ni a un conseller, Boi Ruiz,
que sistemàticament el que s'a-
prova al Parlament s'ho passa pel
clatell, com diu Mas». I és que
tant la gestió de les dades sanità-
ries que impulsa el projecte VISC+
com la creació del nou ens sanitari
de Lleida han posat a ICV-EUiA en
peu de guerra contra el conseller
Boi Ruiz i el Govern de la Genera-
litat. Segons Herrera, les «més de
30.000 signatures recollides a la
ciutat de Lleida contra el Consor-
ci sanitari»  i la «gran mobilització
sense precedents» que suposen,
van provocar l'aprovació d'una
moció al Parlament que reclama-
va «aturar» la seva creació per
«garantir la participació de tots
els agents implicats en el futur
ens a fi de trobar la solució més op-
tima per a la gestió de la sanitat a
les regions sanitàries de Lleida i
l'Alt Pirineu i Aran».

«Resulta que el Govern ha de-
cidit tirar-ho endavant. Hi ha un
mandat parlamentari i el Govern
d'Artur Mas no li fa cas», es va quei-
xar Herrera, que va considerar
que això era «un insult a la demo-
cràcia i una falta de respecte al Par-
lament». «No ho pensem tolerar.
Un Govern ha de complir els man-
dats democràtics, perquè sinó de
què serveix el Parlament? És me-
rament decoratiu?», va dir.

BARCELONA | ACN/DdG

Herrera estudia portar
als tribunals la venda 
de dades sanitàries 

El grup d’ICV-EUiA també rebutja la creació del Consorci Sanitari de
Lleida Lamenta que s’incompleixin els mandats del Parlament 



Les patronals de la sanitat pri-
vada i els sindicats de metges i per-
sonal sanitari reprendran demà la
negociació del conveni col·lectiu
del sector, una missió que sembla
gairebé impossible després de set
anys sense un acord laboral que
afectaria uns 45.000 treballadors.
Fonts de la patronal Unió Catala-
na d'Hospitals i dels sindicats
CCOO i Metges de Catalunya
(MC), consultades, valoren que la
nova negociació ha de comportar
una recuperació salarial per als
professionals del sector privat i
concertat. Actualment, unes 45.000
persones treballen en el sector en
nombroses empreses, com hos-
pitals, centres sociosanitaris, cen-
tres d'atenció primària, que for-
men part majoritàriament del Sis-
tema Sanitari Integral d'Utilització
Pública de Catalunya (SISCAT).

El fet que el Servei Català de Sa-
lut (CatSalut) hagi aprovat incre-
mentar recentment en un 3,6 % les
tarifes que percebran a partir del
mes de maig vinent els centres que
formen part del SISCAT, públics i
concertats, ajudarà a acostar po-
sicions, almenys en un principi,
van aventurar les citades fonts.
Aquesta injecció de recursos per
part de la Generalitat suposarà
uns 165 milions d'euros en l'as-
signació d'aquests centres sanita-
ris, segons càlculs del sector. El se-
cretari general de la Federació de
Salut de CCOO de Catalunya, Jau-
me Gabarró, va indicar que la re-

ivindicació principal a la taula de
negociació serà la consecució de
la tornada a les taules salarials
del 2008.

Les retallades
Els treballadors de la sanitat con-
certada i privada han perdut una
paga extra i un 5 % del sou que va
ordenar el Govern el 2012, encara
que algunes empreses del sector
han aplicat més descomptes al
llarg dels últims anys. «Cal tenir en
compte també –va puntualitzar
Gabarró– que en aquests anys no
s'ha registrat cap augment salarial»
a pesar de l'increment del cost de
la vida. També es reclamarà la
jornada laboral anual d'aquell
any, quan es treballaven 1.620 ho-
res de mitjana davant les 1.664 ac-
tuals. Per la seva banda, una por-
taveu de la Unió Catalana d'Hos-
pitals va assegurar que acudiran a
la taula de negociació de la set-
mana que ve amb la «voluntat» de
recuperar salaris, encara que no va
precisar quin percentatge esta-
rien disposats a assumir els re-
presentants empresarials. La pa-
tronal té sobre la taula no només
les reivindicacions laborals sinó di-
versos fronts de protestes i mobi-
litzacions que s'han produït en
els últims mesos.

BARCELONA | EFE/DdG

El pacte sembla gairebé
impossible després de set
anys sense un acord 
laboral en el sector 



La sanitat privada
catalana reprèn la
negociació del conveni

Joan Herrera. 

ACN

Els ecosocialistes reclamen a
Junqueras que forci un canvi
de rumb en l’executiu català
en matèria sanitària 

LA XIFRA

Afectats per aquest conveni
La nova negociació hauria de com-
portar una recuperació salarial per
als prop de 45.000 professionals del
sector privat i concertat de l’àmbit
sanitari. 

45.000 TREBALLADORS

El bisbe de Girona, Francesc
Pardo, va oficiar la missa que
es va organitzar en l’acte
commemoratiu 
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