
- Vol transformar l’Institut Català de la Salut en una em-
presa sense estructura interna pròpia per tal de po-
der-la fraccionar en múltiples empreses.
- Que incorpori la prestació de serveis privats, deixant
la ciutadania i el personal indefensos en mans dels
interessos privats.
- La nova Empresa absorbirà el patrimoni de la
Seguretat Social a Catalunya! (art. 21)

- Tenen capital públic però  sotmès al dret privat
i al mercantil. Compatibilitzen activitat privada i pú-
blica.  Substitueixen la intervenció prèvia pel con-
trol posterior fent-se més opaques, menys
transparents.
- Les Empreses Públiques tenen capacitat
d’endeutament propi. Així desvien i oculten el
dèficit real. Està previst que l’ICS avali el deute
dels consorcis quan es transformi.
- Els Consorcis, amb l’excusa de fer participar en
la gestió els Ajuntaments, donen entrada a entitats
netament privades, passant a ser la forma de fo-
mentar i finançar amb diners públics les
inversions i els negocis privats en la sanitat.

Pretén crear Governs Territorials cada un dels quals
(34 com a mínim) estaria governat per un Consorci
amb un consell d’Administració i un gerent que
podran decidir autònomament. Tot plegat incrementarà
la burocràcia, les dificultats de coordinació i les despeses
de gestió.

El decret d’organització territorial de la sanitat

Afectació del personal
dels serveis de salut

Què són les Empreses
i els Consorcis Públics?

Com afectarà tot això
l’atenció a la salut?

-  La dependència d’interessos privats, des
dels de la indústria farmacèutica fins als de professionals
sense escrúpols, passant per tots els que s’amaguen
rere les noves formes de gestió.

L’informe «Bon govern i transparència administrativa»

encarregat pel Govern de la Generalitat recomana la reducció

dràstica de la constitució d’Empreses Públiques i Consorcis

per aquests i d’altres vicis.

Necessitem que s’incloguin noves prestacions que
ara no tenim i que es millori la qualitat dels serveis
sanitaris. Això no serà possible perquè una part dels
diners que s’haurien de destinar a millorar la salut anirà
a pagar beneficis d’empreses privades i interessos del
deute.

Ens estan amagant la presència d’interessos privats
en la sanitat. Tot aquest procés, que comportarà la
modificació de la Llei de sanitat, s’està fent de forma
amagada sense informar a la ciutadania, sense demanar
la seva opinió. S’està encobrint un veritable procés de
privatització.

Les modificacions que pretenen implantar no
comtemplen la participació dels usuaris en els
Consells de Salut ni en els Consells d’Administració quan
la descentralització amb participació social i dels
Ajuntaments ja és possible desenvolupant els sectors
del Servei Català de la Salut, sense necessitat de cap
nova llei ni decret.

Ens cal:

- Eliminar la precarietat laboral en l’accés al siste-
ma
- Un model retributiu que valori la nostra feina sense
augmentar les càrregues de treball i que no divideixi
més el personal
- Una mobilitat voluntària com a forma de promoció
- Frenar l’allargant la nostra edat de jubilació i la
imposició de plans de pensions privats

L’informe «Bon govern ...» abans citat desaconsella aquest

fet expressament i l’Estatut Marc del personal de la salut,

aprovat fa molt poc,  defensa la necessitat del règim

especial d’aquest personal

Per evitar oposició a la Llei de creació de l’Empresa

Pública ICS, el projecte deixa moltes qüestions pendents

per regular-les en el posterior Estatut de l’Empresa.

La llei de creació de
l’Empresa Pública ICS

- Podran mobilitzar el personal orgànicament i fun-
cional. Els professionals podran prestar serveis en 2 o
més centres.
- Creixerà el personal laboral. Tot el nou personal de
les noves entitats serà laboral (art. 11.1 de la LOSC

modificada).
- Segons la Llei d’Ordenació de la Sanitat a
Catalunya (disp. trans. 2a) el personal
s’hauria d’adscriure al Servei Català de la
Salut, com s’ha fet a Navarra i al País Basc.

- Obligaran el personal
dels centres públics a
prestar serveis privats.
És a dir, a discriminar

els usuaris!

Tenim un gran dèficit en l’assistència sanitària, que
s’incrementaria amb les noves mesures, degut a:

- La insuficiència financera. Catalunya està a la cua
d’Europa, més a la cua que el conjunt
d’Espanya. Cal destinar més proporció del
PIB a la sanitat.

-L’endeutament crònic,        conseqüència
d’aquesta insuficiència, que no deixa
d’engreixar les entitats bancàries.

Hi haurà doncs personal funcionari,
estatutari i laboral amb les mateixes

funcions però … amb condicions de treball diferents
i amb representacions sindicals separades.



Els interessos empresarials eren els més
representats en la “Comissió d’Experts”. El

veritable rector de la sanitat catalana és

El Consorci Hospitalari de Catalunya,

- Responsable del disseny del decret de
descentralització, gestionarà efectivament els re-
cursos públics sanitaris a molts indrets de Catalunya.
Ja ha signat un conveni secret d’aplicació de les re-
formes amb l’Associació i amb la Federació de
Municipis.
- Preparat per ser el grup empresarial hegemònic
i dirigir la liberalització dels serveis públics que pretén
implantar la Unió Europea mitjançant la Directiva
Bolkestein

Què és la Directiva Bolkestein

És un projecte de liberalització/privatització
immediata dels serveis públics en l’àmbit de la Unió
Europea que permetria actuar les grans empreses
sanitàries sense respectar les normes d’acreditació
sanitàries, professionals i laborals.
Signa el teu rebuig en www.stopbolkestein.org

Una única xarxa pública de salut

Descentralitzada, sí, però ...
- Amb gestió directa, no subcontractada
- Amb control ciutadà, ara inexistent
- Amb l’accés igualitari al màxim de prestacions, com
a eix central.
- Totalment separada de la sanitat privada.

Un estatut únic per a tot el personal

Que freni el retrocés de les nostres condicions laborals
al llarg de la nostra trajectòria professional:

L’entramat empresarial
de la sanitat i els bancs
tenen captiu el Govern

Propugnem:

Els mecanismes de gestió privats

i la compatibilitat  privada/pública són molt
negatius perquè:
- Incrementen les desigualtats en l’accés a la salut.
- Posen més interès en els resultats econòmics
que en l’atenció a la salut.
- Divideixen i sobreexploten el personal.

Participa activament, de
manera directa o per mig de

la teva associació o
sindicat, en la Plataforma
de defensa de la Sanitat

Pública de Catalunya

Utilitza el nostre «power
point» sobre els canvis
sanitaris que ens volen

imposar

Difon aquesta informació
Visita la pàgina

www.pangea.org/iac/sanitat

Intersindical Alternativa

de Catalunya

El Govern Tripartit està portant a terme la política

sanitària que CiU no es va atrevir a consumar:

Consolidant, un model de mercantilització de la sanitat.

Per això està rebent les felicitacions de l’oposició

- Exigir al govern el compliment dels seus compromisos
amb una sanitat pública de qualitat
- Sumar-nos a les iniciatives de lluita contra els projectes
que aquí denunciem, que van justament en un sentit
contrari

Què hem de fer?


