
La sanitat pública catalana viu moments molt convulsos.

El Govern de la Generalitat, amb l’excusa de millorar la gestió i el finançament del model sanitari català, tantes
vegades lloat per la seva excel·lència i insuperable relació cost-benefici, està fent dues coses, a quina d’elles
més perjudicial.

1) Poc a poc l’està descapitalitzant, amb un finançament cada cop més mesquí. Això fa que l’any 2012,
segons dades del propi Departament de Salut, la despesa sanitària per persona fos de 1150.18 €, molt
per sota dels 1297.45 €/persona de 2010, molt per sota dels 1296 €/persona de la mitjana estatal de
2012 i a un abisme dels 1674 €/persona que el mateix any es van gastar a la Comunitat d’Extremadura.

2) Lluny de concentrar aquesta despesa en recursos assistencials, la posa en mans de tres patronals
(CSSC, ACES i UCH) augmentant de forma absolutament injustificable el nombre d’intermediaris pels
quals aquests recursos passen abans d’arribar al servei assistencial, i reduint l’eficiència del sistema.

En aquest escenari i davant les retallades de contractació i de tarifes del CatSalut, les patronals-gestores, no
troben altres fórmules que no siguin traslladar aquestes retallades als recursos assistencials i a les nòmines
dels treballadors de la xarxa concertada (XHUP). En aquest punt rau el fracàs de les negociacions per a la
renovació del conveni de la XHUP, ja que els treballadors d’aquest sector no estan disposats a continuar
finançant les empreses amb les seves retribucions, i encara menys els salaris dels intermediaris i els seus
assessors.

Mentrestant, el Departament de Salut, no només obvia l’esgotament d’aquest model d’intermediaris i de
fragmentació del finançament entre grups d’empreses, fundacions i similars, sinó que pretén que els centres
que depenen directament de l’ICS segueixin aquest mateix model, que s’ha demostrat com un fracàs a
conseqüència de la incompetència dels seus gestors.

Per tot això, les organitzacions sotasignats, convençudes en la defensa d’una sanitat catalana 100% pública,
amb un finançament adequat i equiparable al nostre entorn, instem al Govern de la Generalitat a:

1. Suprimir tots els ens gestors (patronals sanitàries) que comporten una pèrdua de recursos
malbaratats en intermediaris.

2. Articular els mecanismes legals per tal que els treballadors de la XHUP negociïn les seves condicions
laborals directament amb la Generalitat de Catalunya.

3. Proporcionar provisionalment un marc legal estable per als treballadors de la XHUP, mitjançant el
manteniment del darrer conveni col·lectiu vigent.

4. Mantenir i paulatinament incrementar els pressupostos que es destinen a Salut, tenint en compte
l’infrafinançament que estem patint els darrers anys. No es pot pretendre mantenir l’actual sistema
amb un dels pitjors finançaments de l’Estat espanyol.

5. Restablir tots els serveis reduïts o tancats en aquests darrers anys.
6. Evitar la precarització de les condicions laborals dels professionals del Servei Català de la Salut  i

restituir allò que se’ls hi ha retallat de forma injusta.
7. Aturar el fraccionament i conversió de l’ICS en entitats similars a les de la XHUP.
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