
GENERALITAT DE CATALU NYA
DEPARTAMENT DE SALUT

SECRETARIA GENERAL

FRANCESC R. DUCH I CAiIPODARBE, amb DNI 37.358.74+-Y' en la
seva condició de secretarigeneraldelsindicat METGES DE CATALUNYA,
amb domicili al C/ Consell de Cent, 471475, esc. B, entresò|, 08013-
Barcelona, compareix i MANIFESTA:

Que mitjançant comunicació de data 2U05nü4, notificada el dia
021061201{ es va donar trasllat a Metges de Catalunya del projecte de
Decret de reestructuració del Departament de Salut, per tal de poder
presentar al'legacions sobre el seu contingut.

Per aquest motiu, i atesa la nostra condició de sindicat, actuant en defensa
dels interessos professionals dels nostres afiliats, es formulen les següents

AL.LEGACIONS

Ú¡¡lCn.- De la lectura del projecte es desprèn que no s'han pres en
consideració les reiterades denúncies que el sindicat que represento ha
fomulat en relació amb I'excess¡va concentració en mans del Servei Català
de la Salut de la gestió dels recursos assignats (EPIC).

Com hem denunciat moltes vegades, aquesta concentració facilita
I'autocompra idificulta la separació de provisió de serveis icompra-

Ens crida molt I'atenció que no s'aprofiti la reestructuració en profunditat

del Departament de Salut que es plasma en aquest projecte per tal de
donar solució a aquesta disfunció del sistema, especialment si tenim en

compte que el propi Departament ha reConegut en nombroses ocasions, i

des de la seva més alta representació, la necessitat de separar provisió de
serveis i compra.

En aquest sentit, podem citar, per exemple, la conferència que va
pronunciar a ESADE, en data 26 de maig de 2011, el Conseller de Salut de
la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Boi Ruiz, en què es va esmentar
expressament aquesta necessitat.

Per tant, des d'aquesta perspectiva ens sembla un projecte decebedor,
doncs creiem que de nou s'estå perdent una oportunitat per tal
d'aconseguir que la gestió directa de les empreses públiques i consorcis
(EPIC) de la Generalitat es faci des del propi Departament i de forma
diferenciada al control, avaluació i assignació de recursos que fa el Servei
Cata!å de la Salut, tot plegat amb I'obiectiu, reiterem que d'imporåncia
fonamentat per la correcta gestió del sistema, d'evitar I'autocompra.

és c;oPta



SOL.LICITO: Que es tinguin per formulades lee anteriors al'legacions i
que les mateixes siguin steses itingudea en compte en eltext definitiu del
projecte de Decret de reestruc{uració del Departament de Salut.

Per tot allò que s'ha expoaat,

Barcelona. a 18 de juny de 2014
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