
AJUST SANITARI 

L'ICS planteja retallades i els sindicats 
amenacen amb una vaga 
L'última proposta preveu reduir el 50% dels complements, acomiadar 1.500 interins o una reducció de 
jornada 

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha proposat aquest dilluns a la tarda als sindicats un ultimàtum per estalviar l'equivalent a un 

50% els complements específics de destinació, cosa que equival a la meitat de la paga extra de Nadal, o bé acomiadar 1.500 

interins o reduir la jornada laboral de 6.000 en un 25%, segons ha explicat a Europa Press la secretària de Comunicació de Satse, 

Sheila Gascón. 

Els responsables de l'ICS han traslladat als representants sindicals la seva proposta final de retallar 25 milions d'euros en salaris o 

en plantilla, una cosa que els treballadors han rebutjat amenaçant amb una possible convocatòria de vaga. Després d'una hora i 

mitja de reunió de la taula sectorial de sanitat a Barcelona, els representants de l'ICS i els sindicats han fet un recés, mentre que 

els treballadors sanitaris han improvisat una manifestació cap a la plaça de Catalunya. 

Els representants de les plantilles han baixat a informar sobre la proposta de la gerència els més 500 treballadors sanitaris 

concentrats davant la seu de l'Institut Català de la Salut, que han decidit manifestar-se i tallar la confluència dels carrers de Balmes 

i la Gran Via de les Corts Catalanes. El tall de trànsit s'ha convertit en una manifestació pel centre de Barcelona. 

A l'interior de la seu, la representant de CCOO és Carmen Navarro, que ha detallat que la proposta que han rebut els sindicats és 

retallar 25 milions d'euros en salaris, en concret, en els complements de destinació del personal sanitari. Això equivaldria a uns 400 

euros en el cas d'un zelador, d'uns 700 euros per a les infermeres i de 1.200 euros en el cas dels metges i els caps de servei, que 

es restarien de la paga extra de Nadal i que no es recuperarien posteriorment. 

Empitjorament de la situació 

L'altra alternativa proposada per l'ICS és reduir un 25 % la jornada de 6.000 interins i acomiadar-ne 1.500 més. Navarro també ha 

dit a Efe que una convocatòria de vaga del personal sanitari és probable si no s'acosten posicions, malgrat que els usuaris en 

sortiran perjudicats. Montse Peña, representant del sindicat d'infermeria Satse, ha explicat que la situació és "pitjor que la setmana 

passada" i que hauran d'explicar les novetats en assemblees als hospitals. 

Quan els representants s'han dirigit als treballadors, amb el megàfon, els manifestants han començat a cridar consignes com "vaga, 

vaga" i "no firmeu". 

Dilluns, 3 de octubre de 2011
Barcelona  
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