
DdGGIRONA

■ Les associacions empresarials
Unió Catalana d’Hospitals, Con-
sorci Associació Patronal Sanità-
ria i Social i l’Associació Catalana
d’Entitats de Salut, i els sindicats
CCOO, UGT i SATSE van signar
ahir al migdia el II Conveni laboral
de la sanitat concertada del Siscat,
que afecta . professionals
pel període -. 

Segons va informar la UGT en
un comunicat, entre els acords
més importants hi ha increments
salarials al voltant del  per al
,  i ; una millora de
la prestació per incapacitat tem-
poral des de la signatura, comple-
mentant fins al  de la retribu-
ció des del primer dia del procés i
un retorn gradual a la jornada de
. hores/any entre els anys
 i  als treballadors i tre-
balladores a qui se’ls hi va incre-
mentar. A més, també s’ha pactat
l’equiparació anual fixa dels cen-
tres d’atenció primària amb l’hos-
pitalària.

El Departament de Salut va va-

lorar molt positivament la signa-
tura del conveni, que «millora les
condicions dels professionals sa-
nitaris i dels centres». Des de la
conselleria també es valora que
l’acord «obre un període per abor-
dar, des de la confiança entre les
parts, l’adequació del conveni als
nous models d’atenció a les per-
sones i a les noves formes d’orga-
nització del treball en els equips i
centres de la xarxa pública. El Cat-
Salut té previst aprovar el nou es-
cenari d’increment de tarifes ne-
cessari per donar resposta al nou
conveni. 

Al seu torn, Metges de Catalu -
nya (MC), que no s'ha sumat al
preacord del conveni col·lectiu i
que manté la vaga de metges de la
setmana que ve tant a la primària

de l’ICS com a tota la sanitat con-
certada,  critica que CCOO i UGT,
«organitzacions amb escassa re-
presentativitat entre el col·lectiu
mèdic», i SATSE, sindicat d'infer-
meria, hagin signat un conveni
«que no recull» les reivindica-
cions dels metges perquè són «in-
suficients».  Afirma que l'incre-
ment retributiu definit per al per-
sonal d'atenció primària «segueix
sense assolir el nivell d'equipara-
ció salarial efectiva amb els pro-
fessionals d'hospitals». I subrat-
llen que els metges del primer ni-
vell concertat «continuen patint
una doble escala salarial». D'altra
banda, «es manté» la desregulació
en el conveni del règim de jornada
i descansos del personal sanitari,
«línies vermelles» fixades per MC. 

Signen el nou conveni
per a la sanitat concertada 
�El segon marc de
relacions laborals del
sector se signa amb 
l'absència del sindicat
Metges de Catalunya,
que no hi està d'acord

Delegats sindicals del sector de la sanitat concertada, concentrats
davant el Departament de Salut, a l’octubre. ACN
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L’ICSpromet200metgesde
famíliamésper frenar la vaga
Els nousMIR tindran contractes llargs i promouran endarrerir jubilacions

ANA MACPHERSON
Barcelona

L’Institut Català de la Salut (ICS)
admet que necessita 200 metges
de família més i promet contrac-
tar-los per aconseguir una dismi-
nucióde la sobrecàrregaassisten-
cial dels seus facultatius.
Davant una vaga de cinc dies

(del 26 al 30) als centresd’atenció
primàriade totCatalunyaquepo-
dria afectarmés de4.000metges,
Josep Maria Argimon, director
gerent de l’ICS, es va dirigir per
correu electrònic ahir a la tarda
als 40.000 treballadors dels seus
hospitals iCAP.Els va reconèixer
la pèrduadeprofessionals, la pèr-
dua per duplicat de la capacitat
adquisitiva (per les disminucions
deSalut iper lesaplicadesals fun-
cionaris), la sobrecàrregade feina
i el consegüent retard per als pa-
cients.
També va admetre que la insti-

tució no ha estat capaç de retenir
professionals que n’estan farts i
que tot plegat ha generat un lògic
malestar generalitzat dels profes-
sionals.Peraixòproposamesures
immediates en condicions labo-
rals,càrregaassistencial iorganit-
zació.

201 METGES MÉS

12minuts per pacient

Promet incorporar 201metges de
família per cobrir les necessitats
immediates de plantilla. Aquesta
necessitat s’ha calculat tenint en
compteunmínimde 12minutsde
visita amb cada pacient, amb una
dedicacióa laconsultadecincho-
res i sisminuts, i una quotamitja-
nadepacientsde 1.300ciutadans.
Aramateix cadametge de família
té a càrrec seu la salut de 1.500 o
1.600pacients, sibén’hihaqueen
tenen més, i en zones molt em-
pobrides, menys. L’ICS es com-
promet a publicar la setmana en-
trantunestudisobrecàrreguesde
treball.

D’ON SORTIRAN?

Pluriocupació i oferta alsMIR

La borsa de treball de metges de
família i pediatres és més que
buida, segons fonts de Salut, de
manera que l’ICS en buscarà per

tot arreu. Als metges residents
d’aquestesespecialitatselsaniran
oferint-los demanera planificada
contractes llargs i d’interinitat.
Als estrangers extracomunitaris,
com explicava La Vanguardia
ahir, se’ls elimina el requisit de
nacionalitat per poder contractar
els especialistes formats aquí.

d’hores. I als que es jubilaran els
oferiran condicions adaptades
perquè continuïn. A més, els de
plantilla podran assumir part
d’una altra quota, pagant.

RECUPERACIÓ SALARIAL

100%dels objectius el 2019

Una de les disminucions salarials
més doloroses ha estat la supres-
siótotal iparcialde lapagaperob-
jectius a metges i infermeria. De
moment només en cobren lamei-
tat, i l’ICS assegura que aquest
any en pagarà un 75% i el 2019 el
100%(50milions).Tambépagarà
els sopars durant les guàrdies, es
revisaran els descansos i s’elimi-
naran barreres actuals que tenen
a primària per progressar als ni-
vellsmésalts de la carreraprofes-
sional, que suposen un augment
de sou. També millores organit-
zatives, amb més autonomia i
pressupostpropiacada territori, i
un canvi de les regles de joc amb
els hospitals, per poder gestionar
conjuntament la llista d’espera i
les proves diagnòstiques.

MARC ARIAS

La sala d’espera d’un ambulatori al carrerManso de Barcelona

També pensen contractar resi-
dentsenaquestasituacióenaltres
comunitats autònomes que no
permeten contractar extracomu-
nitaris. Permetran la pluriocupa-
ció: els metges que estiguin en la
sanitat concertada comaactivitat
principal podran fer-ho parcial-
ment a l’ICS, sense passar-se

L’Audiència
anul·la els
estatuts del
sindicat de
prostitutes
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

Endretnoésadmissible signar
uncontractede treball que tin-
gui com a objectiu la prostitu-
ció per compte d’altri. Aquesta
és la raó essencial per la qual
l’Audiència Nacional va deci-
dir ahir anul·lar els estatuts del
sindicat Organització de Tre-
balladores Sexuals (Otras). La
sentènciaraonaques’hapretès
reconèixer un sindicat amb un
àmbit funcional que seria el
d’“activitats relacionades amb
el treball sexual en tots els ves-
sants”, i considera que d’acord
amb el dret espanyol no hi pot
haver un contracte de treball
“en virtut del qual el treballa-
dor assumeixi l’obligació de
mantenir les relacions sexuals
que li indiqui l’empresari amb
les persones que aquest em-
presarideterminiacanvid’una
remuneració”.
L’Audiència estimaque con-

siderar legal aquesta regulació
“suposaria donar caràcter la-
boral a una relació contractual
amb objecte il·lícit i admetre
queelproxenetisme–unaacti-
vitat que l’Estat s’ha compro-
mès internacionalment a erra-
dicar– és una activitat lícita”. I
afegeix que “seria com adme-
tre, alhora, el dret dels proxe-
netes a crear associacions pa-
tronals per negociar-hi condi-
cions de treball i davant les
qualsespoguessinadoptarme-
suresdeconflicte col·lectiu”.
Admetre els estatuts d’a-

quest sindicat equivaldria, se-
gons el parer de l’Audiència, a
disposar “de manera col·lecti-
va d’un dret de naturalesa per-
sonalíssima com és la llibertat
sexual, entenent per aquest
dret elque té totapersonaade-
cidir ambquinapersonadeter-
minada vol mantenir una rela-
ció sexual, quan i el tipus de
pràcticaopràctiquesenquèha
deconsistir aquesta relació”.
La secretària general d’O-

tras,ConchaBorrell, vadirque
el sindicat estudiarà si ha de
canviar els seus estatuts i que
recorreràcontra lasentènciaal
Suprem.

ALBERT MOLINS Barcelona

El Senat va aprovar ahir la nova
llei orgànica de Protecció de Da-
des i Garantia de Drets Digitals
(LOPD) amb l’únic vot en contra
de Podem, que –després de no
sol·licitar-ho en el tràmit al Con-
grés– va demanar al Senat la reti-
rada de la polèmica disposició
tercera –quemodifica la llei orgà-
nica del Règim Electoral General
(Loreg)–, que permet que els par-

tits polítics recullin opinions po-
lítiques dels ciutadans a internet.
Per laportaveudePodemalSe-

nat, Celia Cánovas, “la LOPD és
una bona llei, excepte per tema
pendent de resoldre que deixa la
disposició tercera i que suposa
una vulneració del dret a la inti-
mitat de lespersones”.Amés,Cá-
novas va qualificar d’“involució
perillosa” el fet que els partits pu-
guin recollir opinions polítiques
sense el consentiment dels usua-

ris. De la mateixa manera, la se-
nadoradePodemvaanunciarque
el seugrup té la intenciód’instar a
modificar la LOPD mitjançant
una llei orgànica i impugnar la llei
davant el Tribunal Constitu-
cional.
Per la seva part, María Apari-

cio, senadora del PP, va lamentar
que el partit morat trenqués el
consensambquè la llei havia arri-
bat a laCambraAlta, i li va retreu-
re que, durant el tràmit al Con-

grés, Podem no hagués mostrat
cap oposició a la disposició terce-
ra, alhora que acusava Podem de
“tenir por del titular de demà”.
Begoña Nasare, del PSOE, va

dir en la seva intervenció que “se-
rà durant el desenvolupament re-
glamentari de la llei quan s’acaba-
ran de lligar aquests temes pen-
dents de resoldre”, a què va
al·ludir Cánovas, per a la qual co-
sa Nasarre va assegurar que es
“demanaran tots els informes ju-
rídics que calguin”.
Tambéahir l’AgènciaEspanyo-

la de Protecció de Dades (AEPD)
va fer sentir la seva veu, com re-
clamaven des de l’Associació
d’Internautes, i va emetre un co-
municat en què assegurava que,

contràriament al que s’ha anat
publicant en diversos mitjans de
comunicació, la LOPD “no per-
metel tractamentdedadesperso-
nals per elaborar perfils basats en
opinions polítiques” ni “trametre
informació personalitzada basa-
da en perfils ideològics o polí-
tics”. Segons l’opinió de l’AEPD,
el text aprovat “només permet,
d’acord ambel considerant 56del
Reglament Europeu de Protecció
de Dades, la recopilació per part
dels partits polítics de dades per-
sonals relatives a opinions políti-
ques per obtenir informació que
els permeti polsar les inquietuds
dels ciutadans a fi de poder do-
nar-los resposta en les seves pro-
postes electorals”.

Via lliure del Senat perquè els partits
recullin opinions polítiques a internet

Salut pagaràmillor a concertats
ElCatSalut va anunciar

ahir que aquesta setmana
aprovarà “unnouescenari
d’incrementde tarifes” per-
què la sanitat concertada
pugui donar resposta al nou
conveni del Siscat, firmat
perpatronals i sindicats
(excepteMetges deCatalu-
nya). Recordaque ja vapujar
un 1,03%al juliol, però era
clarament insuficient per
atendre les peticions dels
treballadors, farts de veure
comno recuperavenel sou.

El conveni, amésde consa-
grarmillores salarials que
permetin recuperar el que es
vaperdredurant les retalla-
des, inclou l’equiparació
salarial demetges i inferme-
ria d’atenció primària amb
els d’hospitals, així comme-
sures de conciliació familiar.
Metges deCatalunya rebutja
l’acord i denuncia queno
s’han tingut en compte les
seves reivindicacions, per la
qual cosamanté la convoca-
tòria de vagadel 26 al 30.
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El sindicat Metges de Catalunya
(MC), majoritari entre els faculta-
tius catalans, s’ha desmarcat de
l’acord de conveni col·lectiu sig-
nat ahir per la patronal de la sani-
tat concertada i els sindicats
CCOO i UGT per considerar que
és insuficient i que no recull les se-
ves propostes.

El sindicat, que manté la vaga
convocada en l’atenció primària
del  al  de novembre, no va
signar ahir el segon conveni
col·lectiu del sistema sanitari in-
tegral d’utilització pública de Ca-
talunya (SISCAT). El conveni va
ser subscrit per les patronals Unió
Catalana d’Hospitals (UCH),
Consorci Associació Patronal Sa-

nitària i Social (CAPSS) i Associa-
ció Catalana d’Entitats de Salut
(ACES), i els sindicats CCOO,
UGT i SATSE.

«Una vegada més, CCOO i
UGT, organitzacions amb escassa
representativitat entre el col·lectiu
mèdic, i SATSE, sindicat d’infer-
meria, han signat un conveni que
no recull les reivindicacions
d’MC, traslladades de manera rei-
terada a la taula de negociació»,
va lamentar el sindicat de metges.
Segons MC, les seves demandes
havien estat acceptades inicial-
ment per la resta de sindicats i re-
collides en una plataforma con-
junta com a mesures mínimes per
a la firma del conveni, però final-
ment no han estat recollides en el
conveni de la sanitat concertada.

MC considera que les millores
assolides en el pacte, que contem-
plen una pujada salarial de més
del  durant la durada del con-
veni, del  al , són insufi-
cients.

EFE BARCELONA

El sindicat majoritari de metges
no firma l’acord del conveni
de la sanitat concertada 

�Metges de Catalunya es
desmarca del pacte entre
les patronals i les grans
centrals sindicals 
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CAT-SANIDAD CONCERTADA 

Sindicato mayoritario de médicos no firma 
acuerdo convenio sanidad concertada 
Barcelona, 21 nov (EFE).- El sindicato Metges de Catalunya (MC), mayoritario entre los 
facultativos catalanes, se ha desmarcado del acuerdo de convenio colectivo firmado hoy 
por la patronal de la sanidad concertada y los sindicatos CCOO y UGT por considerarlo 
insuficiente y que no recoge sus propuestas. 
 
El sindicato, que mantiene la huelga convocada en la atención primaria del 26 al 30 de 
noviembre, no ha firmado hoy el segundo convenio colectivo del sistema sanitario integral 
de utilización pública de Cataluña (SISCAT). 
 
El convenio ha sido suscrito por las patronales Unión Catalana de Hospitales (UCH), 
Consorcio Asociación Patronal Sanitaria y Social (CAPSS) y Asociación Catalana de 
Entidades de Salud (ACES), y los sindicatos CCOO, UGT y SATSE. 
 
"Una vez más, CCOO y UGT, organizaciones con escasa representatividad entre el 
colectivo médico, y SATSE, sindicato de enfermería, han firmado un convenio que no 
recoge las reivindicaciones de MC, trasladadas de manera reiterada a la mesa de 
negociación", ha lamentado el sindicato de médicos. 
 
Según MC, sus demandas habían sido aceptadas inicialmente por el resto de sindicatos y 
recogidas en una plataforma conjunta como medidas mínimas para la firma del convenio, 
pero finalmente no han sido recogidas en el convenio de la sanidad concertada. 
 
MC considera que las mejoras alcanzadas en el pacto, que contemplan una subida salarial 
de más del 7% durante la duración del convenio, de 2017 a 2020, son insuficientes y no 
tienen en cuenta las demandas de los facultativos. 
 
En este sentido, creen que "el incremento retributivo definido para el personal sanitario de 
atención primaria sigue sin alcanzar el nivel de equiparación salarial efectiva con los 
profesionales de hospitales y los médicos del primer nivel concertado continúan sufriendo 
una doble escala salarial". 
 
Por todo ello "y por el deterioro progresivo de la calidad asistencia, afectada por la 
sobrecarga de trabajo y la falta de inversiones", MC considera que los motivos para la 
convocatoria de huelga siguen "plenamente vigentes" y mantiene el llamamiento a la 
movilización de los más de 10.00 facultativos de 58 hospitales de agudos, 86 equipos de 
atención primaria y centros sociosanitarios y de salud mental de la red sanitaria 
concertada. 
 



Por contra, el Departamento de Salud ha valorado "muy positivamente" la firma del II 
Convenio Colectivo de Trabajo de los Hospitales de Agudos, Centros de Atención 
Primaria, Centros Sociosanitarios y Centros de Salud Mental concertados con el Servicio 
Catalán de la Salud (CatSalut). 
 
Según Salud, "el convenio mejora las condiciones de los profesionales sanitarios y de los 
centros y consigue la equiparación salarial entre los profesionales que trabajan en la 
atención primaria y la atención hospitalaria". 
 
El Departamento de Salud cree esta firma "abre un periodo para abordar, desde la 
confianza entre las partes, la adecuación del convenio a los nuevos modelos de atención a 
las personas y a las nuevas formas de organización del trabajo en los equipos y centros 
del SISCAT". 
 
Esta misma semana, el CatSalut aprobará el nuevo incremento de tarifas necesario para 
dar respuesta al nuevo convenio y será la segunda vez este año que el CatSalut aprueba 
un incremento de tarifas para las entidades concertadas: el pasado mes de julio, su 
Consejo de Dirección ya aprobó un incremento del 1,03% para 2018. 
 
Las patronales han reclamado "una mejor financiación del sistema de salud, ya que es 
necesario dar continuidad a la mejora de las condiciones laborales y en la recuperación de 
la suficiencia de las tarifas de la acción concertada" y ha destacado la mejora de las tablas 
salariales acordadas. EFE 
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