
 
 
 

SALUT 

29 de novembre de 2018  

Metges de Catalunya i l’ICS tanquen un acord per 
desconvocar la vaga a l’atenció primària  
Les dues parts arriben a l’entesa en una nova reunió celebrada aquesta tarda al departament de Treball  
La desconvocatòria no afecta l’aturada als centres concertats  
La CGT manté la seva convocatòria i crida a secundar l’aturada de demà perquè l’acord és “absolutament insuficient”  

 

R.B - Barcelona  

El sindicat Metges de Catalunya i l’Institut Català de la Salut (ICS) han arribat aquest dijous a un acord per 

desconvocar la vaga a l’atenció primària després de quatre dies d’aturades i mobilitzacions per reclamar millores 

assistencials i laborals. El pacte suposa desconvocar la vaga a l’atenció primària de l’ICS, però no a la sanitat 

concertada, on Metges de Catalunya manté per demà el cinquè dia d’aturada. 

Així ho ha assegurat aquest vespre el conseller Chakir el Homrani des de la seu del departament de treball, on les 

dues parts han celebrat aquesta tarda una nova reunió per trobar una sortida al conflicte. En les últimes hores els 

representants dels metges i de Salut han mantingut també una sèrie de trobades discretes. 

El Homrani ha fet l’anunci tan bon punt s’ha assolit l’acord i ha explicat que els representants de les dues l’acord 

encara estan reunits per signar el document. El conseller ha destacat que la solució ha estat possible gràcies a la 

mediació de Treball i la voluntat de les dues parts. 

Metges de Catalunya havia convocat cinc dies d’aturades, fins demà divendres. Segons el sindicat, aquest dijous 

han secundat la vaga el 75% dels professionals d’atenció primària de l’ICS, una xifra similar als tres dies anteriors. 

A la sanitat concertada, el seguiment als centres de primària i hospitals ha estat del 66%. 

El sindicat CGT, que també havia convocat una vaga a la sanitat els mateixos dies, manté la convocatòria i crida a 

secundar l’aturada de demà a la primària i a la concertada perquè considera que l’acord “és absolutament 

insuficient com sap qualsevol professional de l’atenció primària”. 

 

 

 
 


