
 

CATAC-CTS presenta un recurs contra l’Acord de sortida de 
vaga de Metges de Catalunya i l’ICS. 

El passat dia 29 de novembre,  una part important de treballadores i treballadors de la sanitat pública 
i també d´usuaris,  vam omplir d´indignació els carrers de Barcelona, farts del deteriorament de les 
nostres condicions laborals que repercuteixen conseqüentment en el greu empitjorament de 
l´atenció sanitària   cap a la ciutadania. 

Aquestes mobilitzacions no anaven només de Metges de Primària.  

Els acords assolits entre el sindicat Metges de Catalunya i la Generalitat , no responen a  les 
reivindicacions plantejades ni per CATAC-CTS, ni pel conjunt de las treballadores i treballadors de 
la sanitat, ni tant sols pel col·lectiu mèdic, ni tampoc a les necessitats de la sanitat en general ni de 
l´ Atenció Primària en particular. 

No es pot pretendre que la resta de personal, imprescindible per poder aplicar les mesures 
acordades amb el sindicat MC, s'impliqui en la implementació d'unes mesures, si no es revisa la 
situació  i necessitats laborals de tots els col·lectius. 

No es poden portar a terme millores per una part d’un col·lectiu, tots els col·lectius hem patit les 
retallades i tots el col·lectius tenen dret a negociar les seves millores laborals, començant per 
personal facultatiu d’Hospital, al qual s’ha deixat total i absolutament a l’oblit. 

Aquest acord de desconvocatòria de vaga no s’ha elevat, per a la seva aprovació, a la Mesa 
Sectorial de Sanitat que és on es negocien les condicions laborals del personal de la nostra 
institució. És una falta de respecte als òrgans legítims de negociació fer una vulneració de les seves 
responsabilitats. No es poden modificar acords de la Mesa de Negociació sense que es negociï a 
la Mesa. Estem farts de que ens intentin prendre el pèl. 

Volem la consolidació real del personal interí per convocatòria de mèrits. 

Volem la instauració de la jornada laboral de 35 hores setmanals. 

Volem l’aplicació real de la llei de conciliació de la vida familiar i laboral. 

Volem l’adequació real de les plantilles de personal dels centres sanitaris a les necessitats reals. 

Volem la recuperació del poder adquisitiu perdut amb la congelació salarial dels darrers anys 
d’acord amb la pujada del IPC. 

Volem una retribució justa, lligada a la nostra tasca diària. 

Volem enfortir l’Atenció Primària per tal d’afavorir la prevenció i promoció de la Salut i incidir en els 
processos assistencials d’atenció especialitzada. 

Volem minimitzar temps d’espera en les visites tant de l’Atenció Primària com de l’especialitzada. 

 

No volen molles, volem el pa sencer!! 


