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Comín es compromet a eliminar 
els “falsos eventuals” de la sanitat

s’aproven els pressupostos generals 
de l’Estat. En aquest cas, el govern 
espanyol ha acordat amb els sindi-
cats reduir al 8% la taxa de tempo-
ralitat en la plantilla del sector pú-
blic. El Govern calcula que haurà de 
convocar, al conjunt de departa-
ments, unes 24.000 places de funci-
onaris fins al 2019, una xifra que els 
funcionaris eleven fins a 40.000. 

Les mesures incloses en el pla de 
garantia de l’estabilitat laboral pre-
sentat ahir per Salut –així s’ha bate-
jat– no incrementaran el nombre de 
metges i infermers que treballen al 
sector públic, sinó que s’assegura-
rà la seva “estabilitat laboral”. Ho va 
reconèixer el mateix conseller, en 
assegurar que l’objectiu de la mesu-
ra no és “reduir la pressió assisten-
cial” als hospitals i als CAP, sinó re-
baixar el “malestar important” que 
hi havia al sector a causa de les reta-
llades i de la precarietat provocada. 

A banda d’aquestes iniciatives en 
matèria contractual, el pla també 
preveu que totes les entitats que 
formen part del sector elaborin un 

pla específic per a la conciliació, 
tenint en compte que la inestabi-
litat laboral afecta més, segons el 
mateix Comín, les dones i les jo-
ves. A més, es crearà un observa-
tori de la qualitat de la contracta-
ció, per fer “un diagnòstic de la 
precarietat” i poder combatre-la 
d’arrel.  

Consens amb les entitats 
Tot aquest pla va estar signat –i 
àmpliament aplaudit– per una 
vintena d’entitats del sector des-
prés de tres reunions d’una co-
missió específica, formada pels 
col·legis d’infermeria i de metges, 
els sindicats Metges de Catalu-
nya, SATSE, CATAC, USOC, 
SAE, CCOO i UGT, a més de l’ICS, 
el CatSalut, el Consorci de la Sa-
lut i Social de Catalunya i la Unió 
Catalana d’Hospitals. Tots els 
portaveus van celebrar l’acord i 
van posar en relleu el consens, 
tant entre les mateixes organit-
zacions com entre aquestes i el 
departament.e

Un pacte transversal garanteix l’estabilitat contractual al sector

Un metge caminant per l’Hospital Clínic de Barcelona en una 
imatge d’arxiu. MANOLO GARCIA
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Fa només uns dies, en una entrevis-
ta a l’ARA, el president del Col·legi 
de Metges de Barcelona, Jaume Pa-
drós, advertia del “còctel explosiu” 
format per “metges joves precaris” 
i metges sèniors desgastats. Ja fa 
temps que des del sector sanitari 
avisen que un dels principals pro-
blemes és la precarietat laboral i ja 
hi ha hagut petites revoltes en al-
guns CAP, que demanen revertir les 
retallades. Amb l’objectiu d’acabar 
amb la situació de precarietat al sec-
tor, la conselleria de Salut, els sindi-
cats, els col·legis professionals i les 
patronals del món sanitari van pre-
sentar ahir el pla que han elaborat 
per garantir l’estabilitat laboral dels 
treballadors sanitaris. Entre les me-
sures que s’hi inclouen, el departa-
ment que encapçala Toni Comín es 
compromet a acabar amb els 500 
contractes de “falsos eventuals”  
que, en realitat, ocupen places es-
tructurals a l’Institut Català de la 
Salut (ICS). 

Aquests treballadors, que cobren 
per dies o fins i tot per hores, es con-
vertiran en interins, un pas que ja 
van fer 1.768 persones l’any passat. 
“No pot quedar ni un sol professio-
nal de l’ICS amb contracte eventual 
en una plaça estructural”, va asse-
gurar Comín, que va deixar clar que 
se seguiran fent contractes eventu-
als però només en situacions “justi-
ficades per motius assistencials 
puntuals”. En total, ara hi ha 6.214 
places de personal eventual dels 
75.441 treballadors que hi ha al sis-
tema de salut públic. Però la preca-
rietat no només afecta els eventuals. 
Segons dades del departament de 
Salut, el 32,6% de la plantilla als 
centres de salut públics no té esta-
bilitat, perquè és interina (18,8%), 
eventual (6,8%) o suplent (7%).  

2.400 places per a jubilacions 
Per això, la conselleria de Salut tam-
bé es compromet a convertir met-
ges i infermers interins en fixos, a 
través d’una oferta d’ocupació de 
2.400 places per a l’ICS, ja anunci-
ades pel Govern la setmana passada. 
A la pràctica, aquestes places servi-
ran per cobrir les jubilacions del 
2015 i el 2016. A més, també es farà 
una convocatòria d’unes 575 places 
en empreses públiques i consorcis 
fora de l’ICS. Amb tot, l’ICS té el do-
ble de personal interí (33,2%) que 
altres entitats públiques de la Gene-
ralitat (15,7%) i gairebé el triple que 
la resta de la xarxa de salut pública, 
com els consorcis o les empreses 
públiques de salut (9,4%).  

Les mesures anunciades ahir te-
nen l’objectiu de frenar el creixe-
ment dels interins, encara que el 
Govern es manté amatent per si 
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■  La policia demana explicacions a una 
política valenciana per parlar català

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria 
Josep Amigó, va denunciar ahir a Facebook que 
agents de la Policia Nacional li havien demanat que 
s’identifiqués perquè es va expressar en valencià 
quan li van fer una pregunta. En un acte per reclamar 
més inversions al País Valencià, dins del programa 
del 25 d’abril, Dia de les Corts Valencianes, els agents 
se li van acostar perquè volien saber quins eren els 
responsables de la concentració. Els va respondre en 
valencià i li van demanar el DNI.

■ Barcelona celebra la primera 
Setmana Sense Soroll

Amb motiu del Dia Internacional de la Conscienciació 
sobre el Soroll (26 d’abril) se celebra a Barcelona la 
primera Setmana Sense Soroll, amb tot un seguit 
d’activitats programades per conscienciar la 
ciutadania sobre la problemàtica de la contaminació 
acústica. A la capital catalana, el trànsit i l’oci nocturn 
són dos dels factors que generen més queixes de 
contaminació acústica.

■ Refugiats de la Casa Bloc reclamen 
solucions als problemes d’habitatge 

Cinc famílies la Casa Bloc de Barcelona, on viuen 90 
refugiats, faran arribar avui a Oriol Amorós, secretari 
d’Igualtat, Immigració i Ciutadania, una carta perquè 
els ajudi a posar fi a la incertesa que estan vivint atès 
que la majoria hauran d’abandonar aquest 
equipament per passar a viure autònomament al 
maig. Asseguren que no se senten prou acompanyats 
en la cerca d’habitatge i que el canvi de residència 
jugarà en contra de la inserció social dels seus fills, ja 
que sovint se’ls reubica en altres municipis. Amorós 
assegura que a tots se’ls ha ofert una o més opcions 
d’habitatge. 
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