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Metges de Catalunya als facultatius que exerceixen  
en els àmbits de la sanitat privada i concertada 

 

El sector d’Hospitals concertats i el sector Laboral de Metges de Catalunya (MC) volen 

manifestar el seu posicionament conjunt arran de la Proposta d’ordre del Departament de 

Salut per la qual es modifica l’annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, on es detallen els 

centres que formen part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). 

Per mitjà d’aquesta ordre s’exclou la Clínica del Vallès i l’Hospital General de Catalunya, 

ambdós pertanyents al Grup Quirónsalud, de la llista de centres amb activitat contractada pel 

Servei Català de la Salut (CatSalut). 

 

Els nous mandataris de la conselleria consideren que aquests dos centres de titularitat privada ja 

no són necessaris per portar a terme l’activitat assistencial encomanada a la xarxa concertada. 

Han passat 25 anys des de l’aprovació de la llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) que 

va fer possible aquesta col·laboració publicoprivada, i en aquest temps s’han viscut diferents 

escenaris, alguns més encertats i altres menys. La idea que la sanitat pública recuperi 

finançament és indubtablement positiva. El problema rau, un cop més, en les 

conseqüències de les decisions per als professionals. El flux de pacients derivats des dels 

hospitals públics als concertats ha comportat l’extinció de contractes i la precarització d’altres ja 

existents en els primers, mentre que en els segons s’han creat nous llocs de treball. 

 

En primer lloc, volem manifestar la nostra solidaritat i suport actiu vers els professionals 

mèdics que, en major o menor grau, es veuran afectats per aquesta ordre que preveu la no 

renovació dels convenis de col·laboració vigents entre el CatSalut i els centres de Quirónsalud. 

Així, amb independència de la titularitat del centre on es treballa, MC se situarà sempre al 

costat del metge assalariat en la defensa de les seves condicions laborals i professionals. 

 

En segon lloc, amb independència del model sanitari que s’acabi implantant a Catalunya, 

reclamem que els facultatius quedin al marge de les tensions polítiques que comporten les 

diferents visions socials que de forma periòdica veiem al nostre país. No podem consentir que la 

incapacitat que exhibeixen els nostres polítics per consensuar un disseny estable i a llarg termini 

d’un servei bàsic com la sanitat, acabi sent pagada pels professionals que amb els seu esforç 

ofereixen un servei d’assistència pública excel·lent, malgrat el desgavell administratiu. Els plats 

trencats pels interessos econòmics i ideològics relacionats amb la sanitat els estem pagant en 

bona mesura els professionals del sector i això, més d’hora que tard, s’haurà d’acabar. 

 

La decisió errònia es va prendre anys enrere quan es va restar múscul pressupostari dels 

hospitals públics per cedir el finançament a altres centres del SISCAT. Ara l’objectiu no hauria 

de ser un altre que la recuperació del finançament perdut. És hora que tots els actors del 

sector, inclosos els representants electes dels treballadors, s’asseguin a analitzar i consensuar 

els canvis que requereix el sistema. No poden continuar decidint la política sanitària sense la 

nostra participació. 
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