
retallades a la sanitat pública 

Salut tanca la negociació amb els sindicats 
sense acord  
L'ICS diu que té la voluntat d'incidir el mínim possible tant en l'activitat assistencial com en el volum global 
de la plantilla 

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha anunciat aquest dilluns que es tanca la negociació de la Mesa Sectorial de Sanitat amb els 

sindicats sense arribar a un acord, motiu pel qual es mantindran fins a finals d'any "les mesures estrictament necessàries per 

complir l'assignació pressupostària". 

En un comunicat, l'ICS assegura que malgrat la falta de pacte amb els sindicats sanitaris té "la voluntat d'incidir el mínim possible 

tant en l'activitat assistencial com en el volum global de la plantilla", però no explica si s'aplicaran noves retallades en la sanitat 

pública. 

Per la seva part, el sindicat CCOO de Catalunya informa aquest dilluns en un altre comunicat que fa més de 10 dies que se 

sol·licitava a la direcció de l'ICS que convoqués la Mesa Sectorial, per contrastar postures i intercanviar propostes i que la 

Generalitat "no va voler convocar cap reunió si no garantíem un resultat positiu", ha dit. 

Retallades salarials 

La setmana passada, els sindicats mèdics ja van criticar en rodes de premsa i comunicats el "silenci" de l'ICS i van urgir que es 

convoqués la taula sectorial per seguir les negociacions sobre les retallades salarials que l'organisme públic vol aplicar per tancar 

el pressupost del 2011 sense dèficit. 

L'ICS ha assegurat aquest dilluns que la voluntat ha estat sempre consensuar amb els agents socials l'aplicació d'un paquet de 

mesures addicionals i temporals per aconseguir aquest any 2011 una reducció del 10% de la despesa i complir així el pressupost 

aprovat pel Parlament de Catalunya. 

"Malgrat els esforços realitzats i la disponibilitat d'alguna força sindical, la direcció de l'ICS considera que ja no hi ha temps material 

per a un acord que pugui ser efectiu aquest mateix any", afirma el comunicat. 

A partir d'ara, la negociació passa a la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat, dependent del departament de 

Governació, que és on es pacten les condicions de treball dels funcionaris i del personal dependent de l'administració catalana. 

Dilluns, 28 de novembre de 2011
Barcelona 
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