
 

conseqüències de la crisi en les prestacions socials bàsiques 

Les tres patronals sanitàries acorden una 
rebaixa salarial del 5% 
L'ajust afecta 48.000 professionals de centres concertats de la Generalitat
El sector amenaça amb acomiadaments i CCOO avisa que durà la retallada als tribunals 

Rebaixa salarial del 5%. Les tres patronals sanitàries catalanes, Unió Catalana d'Hospitals (UCH), el Consorci de Salut i Social de 
Catalunya (CSC) i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (Aces), van acordar ahir aplicar unilateralment una rebaixa salarial del 
5% que afecta els 48.000 empleats del sector a Catalunya sense acord amb els sindicats. La decisió, que ja s'aplicarà en la nòmina 
del juny, es va prendre davant la impossibilitat d'acord amb les centrals i com a única alternativa per evitar ajustos de plantilla 
davant la retallada de tarifes en la xarxa concertada aprovada per la Generalitat, van explicar en una roda de premsa. 

Els sindicats, per la seva part, defensen separar entre els consorcis i altres institucions que, tot i que concertades, són de 
naturalesa pública, i els que són privats, que «no tenen l'obligació d'aplicar la rebaixa del sector públic», va explicar la responsable 
de salut de CCOO, Carme Navarro. A més, la dirigent sindical va enunciar que la mesura és lineal, del 5%, i no s'aplica una 
retallada del 15% en el salari dels directius, com sí que fa el sector públic. CCOO preveu plantejar un conflicte col·lectiu «en el 
mateix moment que es rebaixi una nòmina». 

Les tres patronals suposen el 80% de l'atenció hospitalària especialitzada, una quarta part de l'atenció primària i la pràctica totalitat 
de l'atenció sociosanitària i de salut mental. Boi Ruiz, president d'UCH, va explicar que els objectius del sector són el manteniment 
de l'ocupació i, per tant, del nivell de serveis i l'equilibri pressupostari de les entitats. I per aconseguir-los no queda més remei que 
rebaixar salaris, va afegir. Ruiz va explicar que el sector concertat està obligat a mantenir els serveis, mentre que a la rebaixa de 
les tarifes s'hi afegirà al juliol la pujada de l'IVA, però que no hi poden repercutir. Tot plegat suposa una alça del 6% en les 
despeses corrents. Josep Abelló, president del Consorci, va explicar que s'ha deixat sense concreció el capítol sobre el qual 
s'aplica la rebaixa salarial per poder arribar a un pacte amb els sindicats. Cristina Contel, presidenta d'Aces, va destacar que «per 
primera vegada», les tres patronals hagin parlat amb una sola veu. 
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