
Lluïsa Montes Pérez secretària general de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya
 

Exposa: 
 

Que mitjançant aquest escrit, comuniquem la convocatòria de vaga en tot l’àmbit 
territorial de Catalunya i que afecta a tots els treballadors i treballadores de l’ICS i 
dels afectats pel conveni de la XHUP, que presten serveis a l’atenció primària, pel 
dia 10 d’abril d’enguany. 

 
Motius de la vaga: 

 
Recollint les reivindicacions de la “Plataforma 10 minuts” a Catalunya, volem  donar 
un toc d'atenció als gestors sanitaris sobre la situació del primer nivell assistencial i 
sobre la necessitat d'implementar de manera preferent mesures encaminades a 
assolir una millora en la qualitat assistencial que faci possible la recuperació de l’AP 
com a eix central i porta d’entrada al sistema sanitari, i donar als seus professionals 
les eines necessàries per l’adequat desenvolupament de les tasques que li son 
encomanades 
 
 
Mesures a impulsar: 
 
1. Orientar el sistema sanitari cap el ciutadà: Augmentar la capacitat 

resolutiva de la clínica ambulatòria des de l’Atenció Primària, amb la progressiva 
adequació pressupostària del 15% actual al 25% en 5 anys (sense 
comptabilitzar la despesa farmacèutica). Això permetrà: 

 
• Recursos Humans: Per garantir 10 minuts per pacient: Adequació 

dels contingents per metge ponderats segons variables i 
característiques de la  població atesa i en funció de les càrregues de 
treball: 1500 pacients per Metge de Família / 1000 nens per Pediatre, 
organitzat en Unitats Bàsiques Assistencials, adequant el número de 
professionals (metges, infermeres, AS) a l’ increment poblacional 
previsible. Redimensionar  les plantilles  amb el personal no sanitari 
o de suport necessari. Aplicació dels plans de xoc de manera 
immediata, creació anual de noves places estructurals on es 
demostri la necessitat,   redistribució de la dotació entre els 
professionals que hagin assumit la càrrega en l’any precedent. 

 
• Recursos Econòmics:  garantir el cobrament dels excessos de 

càrrega assistencial (vacances, lleures, formació, baixes no cobertes 
per substituts), quantificació anual de serveis descoberts, garantir el 
cobrament dels “pics” o excessos de jornada ordinària quan no te la 
condició d’atenció continuada. 

 
• Recursos Materials: Adequació dels espais físics  en funció de les 

necessitats reals i la  normativa de salut laboral vigent. Avaluació de 
la situació actual i temporització de possibles solucions. 

  Infrastructures necessàries per la comunicació interna o externa 
(accés telefònic als CAPs, en menys de 30 segons, atès per 
administratius de l’equip). 
 Sistemes informàtics adequats a la gestió clínica del professional,  
 garantint el dret a la intimitat del pacient i la confidencialitat. 
 Dotació i equipaments suficients per garantir un servei eficient. 

 



2. Distribució del temps de treball: 
 

• Garantir activitats no assistencials pròpies dels Equips d’Atenció 
Primària (EAP):  FORMACIÓ CONTINUADA per a tots els col·lectius,  
Docència,  Recerca, Atenció Comunitària, Activitats Preventives i 
Educació per la Salut. 

• Garantir el temps de coincidència dels torns de treball dels equips i la 
participació conjunta en totes les activitats pròpies de l’EAP. 

• Major autonomia per gestionar les agendes de cada professional, 
establint un màxim de 25 consultes/dia amb una mitja de 10 minuts 
per usuari. 

• Horaris que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral. 
 

 
3. Desburocratització de les consultes. Recepta multiprescripció informatitzada 

accessible a tots el equips en el termini d’1 any. Organitzar de forma eficient el 
circuit administratiu de ILT. 

 
4. Augmentar la resolució amb accés a les proves  
    complementàries i exploracions diagnòstiques sense      
    restriccions. 

 
5. Mesures de prevenció de riscos laborals . 
 

• Avaluació dels riscos específics de cada lloc de treball  : 
  

biològics, químics, manipulació de residus, radiacions ionitzants,  
ergonomia,  

  conseqüències del treball per torns i del treball nocturn,  
factors psicosocials i estrès, especialment pel que fa als riscos psicològics 
derivats de la pressió assistencial i l’estrès crònic. 

  riscos per la reproducció.  
 

• En el termini d’1 any tots els treballadors tindran l’avaluació dels seu risc i 
s’aplicaran les mesures correctores pertinents. En els casos on ja s’ha fet 
l’avaluació, aplicació immediata de les mesures correctores. 

 
6. Preservació dels programes preventius d’atenció primària i   
       en particular de pediatria i ginecologia. 
 
       En els darrers anys s´ha fet un esforç molt important en     
       pediatria, universalitzant el Programa del Nen Sà. Un canvi  
       en aquests plantejaments no seria entès per la població, i  
       probablement tampoc ho seria pels propis professionals. Per  
       això demanem que qualsevol replantejament tingui el consens  
      de les Societats Científiques i els Sindicats. 
 
7.   Garantir que els centres docents de Catalunya puguin  
      desenvolupar la seva activitat en condicions que no  
      desmotivin els residents de MFiC, equipant-los per assegurar  
      la docència i la recerca, reduint els contingents dels tutors  
      perquè puguin desenvolupar la seva tasca docent sense la  
      pressió assistencial actual. 

 
 8. Direcció per Objectius (DPO) elaborada amb criteris clínics,  
     consensuada amb professionals i societats científiques, i amb  
     una identificació clara de la prescripció induïda.  



Àmbit territorial de la convocatòria: 
 
La vaga convocada tindrà efectes el dia 10 d’abril de 2007, s’iniciarà amb l’entrada 
del torn de nit (del 9 al 10) i finalitzarà el dia 10 quan acabi el torn de tarda. 
 
Comitè de vaga: 
 
Luisa Montes Pérez   
Anna Becana Sanahuja 
Jordi Cebrià Andreu  
Josep Lluís Grau Vila  
Juancho Montero Alia 
Carme Navarro Soberbio 
Anna Puigdellivol Sánchez 
Carles Roig Lloveras  
Francesc Ujeda González 
 
 
Institucions i patronals a efectes de comunicació: 
 
Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Travessera de les Corts, 131-159, edifici Olímpia 
08028 Barcelona 
 
Institut Català de la Salut (ICS) 
Gran Via de les Corts Catalanes, 587 
08007 Barcelona 
 
Unió Catalana d’Hospitals (UCH) 
C/ Bruc, 72-74, 1 pis 
08009 Barcelona 
 
Consorci Associació Patronal Sanitària (CAPS) 
Av Tibidabo, 21 
08022 Barcelona 
 
 
Per tot lo exposat, sol·licito:  
 
Que es tingui per presentat aquest escrit i comunicat en temps i forma a l’autoritat 
laboral, la decisió de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya i la “Plataforma 
10 minuts” de convocatòria de vaga legal pel proper dia 10 d’abril de 2007. 
 
Barcelona, 27 de març de 2007 
 
 
 
 
 
 
Luisa Montes Pérez 
Secretària general FSC-CCOO 
 
 
 
AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 


