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El conflicte
dels metges

La vaga dels metges de la
sanitat catalana finalitza
amb un acord amb  el
Departament de SalutEls representants dels

facultatius en vaga, el
sindicat “Metges de

Catalunya”, la Conselleria
de Salut i les patronals

dels centres sanitaris
concertats van signar un

acord, el passat 8 de
maig, en el qual es van

pactar millores salarials i
la creació del Consell de

la Professió Mèdica de
Catalunya (CPMC), òrgan
permanent de consulta i

participació del col·lectiu
professional mèdic.

Els acords que prengui el
CPMC tindran caràcter

executiu. El Consell de la
Professió estarà format
per dues comissions de

treball: una, tractarà els
aspectes relatius a

l’ordenació de la
professió mèdica; i l’altra,

els aspectes associats a
l’exercici professional del

personal mèdic.
El Consell estarà integrat

per representants de
l’Administració sanitària,
dels Col·legis de Metges,

del món acadèmic,
científic i universitari, de

les organitzacions que
agrupen els centres i

institucions sanitàries i de
les organitzacions

sindicals.

L’acord preveu la creació del Consell de la Professió
Mèdica de Catalunya, espai permanent de negociació
entre els metges, l’Administració i les patronals

El sindicat Metges de Catalunya i el
Comitè de vaga, per part de la

representació dels metges, i l’Institut
Català de la Salut, el Servei Català de
la Salut, la Unió Catalana d’Hospitals
i el Consorci Associació Patronal Sa-
nitària, per part de la representació
empresarial, van arribar a un acord, el
passat 8 de maig de 2006, amb el qual
tanquen un conflicte que ha mobilitzat
els metges catalans, durant mes i mig
de negociacions i set dies de vaga.

L’acord qualificat de “pioner i històric”,
pels representants de Metges de
Catalunya (MC), preveu la creació del Con-
sell de la Professió Mèdica de Catalunya
(CPMC), que serà un espai permanent
de negociació entre els metges i l’Admi-
nistració. Totes les conclusions, acords
i recomanacions que emanin d’aquest
Consell tindran caràcter executiu.
El pacte preveu que en el si del CPMC es
constituiran permanentment dues comis-
sions de treball.

1. Cartell del sindicat Metges de Catalunya;  2. El Periódico, 9/5/2006; 3. La Vanguardia, 9/5/2006; 4. El
País, 9/5/2006; 5. El Punt, 9/5/2006; 6. Avui, 9/5/2006.
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La comissió per a l’ordenació de la
professió mèdica estarà integrada per
representants dels col·legis de met-
ges, les acadèmies científiques, l’àm-
bit universitari, les organitzacions que
agrupen els centres i institucions sa-
nitàries i les organitzacions sindicals
de Catalunya. Les seves funcions es-
taran vinculades a la configuració del
sistema de formació professional, el
desenvolupament professional, la pla-
nificació  i l’ordenació de la professió
mèdica.
L’altra comissió treballarà els aspec-
tes relatius a l’exercici professional i
estarà integrada pels representants
de les organitzacions sindicals i de
les organitzacions que agrupen els
centres i les institucions sanitàries.
Les seves funcions estaran referides
als aspectes relacionats amb l’exer-
cici de la professió mèdica i el Pla de
Recursos Humans del SICCAT que
afecti el personal mèdic.
En el marc d’aquesta darrera comis-
sió de treball la representació sindi-
cal es determinarà proporcionalment
sobre la base de l’afiliació de metges
en els sindicats amb representativitat
mèdica.
El CPMC abordarà immediatament
aspectes com l’adequació de les
plantilles a les necessitats assis-
tencials reals amb un temps assis-
tencial òptim per a cada patologia i
urgència mèdica, el compromís de
debatre el disseny del sistema de
reconeixement del desenvolupa-
ment professional dels metges, així
com els seus possibles efectes dins
els diferents models de carrera pro-
fessional, la participació del facul-
tatiu en la gestió assistencial, una
formació continuada de qualitat a
càrrec de l’empresa i dins de l’hora-
ri laboral i la millora salarial dels
metges interns residents, entre d’al-
tres qüestions.
Vegeu més informació sobre els
acords a la pàgina web del sindicat
“Metges de Catalunya”:
www.metgesdecata lunya.net/
acordvaga.pdf.  

Cronologia de la vaga
A continuació presentem una cronologia de la vaga,
realitzada per l’Àrea Professional del COMB.
Així mateix, es reproduixen íntegrament el comunicat
de la Junta de Govern del COMB del 30 de març i la
declaració del Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya als mitjans de comunicació del 7 d’abril de
2006, publicats al web col·legial comb.cat.

El conflicte dels metges

Març del 2006

13 de març
Metges de Catalunya convoca una
vaga del personal mèdic per als dies
21, 22, 28, 29 i 30 del mes de març.

15 de març
Metges de Catalunya es veu obligat a
desconvocar les jornades del 21 i 22
de març per un defecte de forma,
però manté les dels dies 28, 29 i 30 de
març.

21 de març
La Junta de Govern del COMB fa públic
un comunicat en relació amb la
convocatòria de vaga per als dies 28,
29 i 30 de març en què:
Comparteix els motius de la vaga com
a expressió del descontentament dels
metges que exerceixen en el sector
públic per unes condicions de treball
que s’han anat deteriorant, fet que el
COMB ha assenyalat repetidament;
Manifesta que la vaga ha de ser l’últim
recurs dels metges per reclamar els
canvis que exigeix la professió
mèdica, i que les autoritats tenen
l’obligació ètica de crear les
condicions de treball que evitin els
conflictes;
Insta les dues parts a trobar amb la
màxima celeritat fórmules per tancar
acords que facin possible que no
s’hagi d’arribar a declarar la vaga
(faltaven set dies).

21 de març
La Comissió Permanent de la Junta de
Govern del COMB demana una reunió
urgent amb la consellera, i informa
d’aquesta gestió l’Assemblea de
Compromissaris —de la qual formen
part els dirigents del sindicat— el

mateix dia 21. L’Assemblea dóna su-
port a la iniciativa del president per
intentar que la Conselleria sigui
sensible a les reivindicacions dels
metges.
El president, un dels vicepresidents i
el secretari del COMB es reuneixen
amb la consellera i altres directius del
Departament de Salut i li traslladen el
cansament i el malestar dels metges;
a més, li demanen que manifesti
públicament la seva voluntat de
millorar les condicions econòmiques
i professionals dels metges.

23 de març
La consellera contesta la sol·licitud
del COMB amb una carta explicativa
dirigida a tots els metges catalans. El
sindicat de metges jutja el seu
contingut insuficient per satisfer les
expectatives dels metges i per
desconvocar la vaga.

27 de març
La Comissió Permanent de la Junta de
Govern del COMB fa pública una nota
informativa en relació amb la vaga de
metges, convocada per als dies 28, 29
i 30 de març, en què:
Constata que l’ampli seguiment de la
vaga demostra la gravetat del
descontentament dels metges i
metgesses del sistema sanitari públic
català, que se suma a la manca de
resposta a les demandes que el mateix
Col·legi ha fet en relació amb temes
com la jubilació als 65 anys i la
integració dels metges de contingent.
Informa de les gestions efectuades
davant la consellera, i insta a una
solució dialogada, que abordi els can-
vis de fons que els metges necessiten
i que des de fa temps el mateix COMB
reclama.
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La Junta de la CAMFiC (Societat Cata-
lana de Medicina Familiar i Comunità-
ria) emet una nota informativa en re-
lació amb la vaga de metges, convo-
cada per als dies 28, 29 i 30 de març,
en què:
Manifesta que “si bé la decisió de fer
vaga és una opció personal (...), no
considera adient en aquests moments
una vaga de tres dies, plantejada
només com una demostració de força
i com una expressió de
descontentament, i sense uns
objectius concrets i definits en el
temps”.

28 i 29 de març
Primeres dues jornades de vaga dels
metges del sistema sanitari públic,
amb un seguiment molt important.
Es publica el Decret 53/2006, de 28
de març, de mesures de reforma de
l’Institut Català de la Salut. El Col·legi
és exclòs de les Comissions
d’Avaluació en les quals fins ara
participava.

30 de març
Tercera jornada de vaga dels metges
del sistema sanitari públic.
La Junta de Govern del COMB emet un
comunicat en què:
Constata i afirma, un cop més, el
cansament i el descontentament de la
professió.
Apunta, com ja es deia en les
conclusions del Congrés de la
Professió Mèdica de Catalunya de
finals de 2004, que es van plantejar
moltes de les possibles solucions,
sense que s’hagin traduït encara en
accions de govern.
Explica, com és obvi, que la carta
dirigida per la consellera de Salut ha
estat insuficient per donar resposta a
les demandes dels metges.
Constata que la vaga és el fracàs de
no haver sabut trobar solucions als
problemes dels metges, i que els
actuals instruments són inadequats
per respondre als reptes de la
professió.
Manifesta l’acord amb el conjunt de
les reivindicacions que han motivat
aquesta vaga.

Abril del 2006

3 i 4 d’abril
Les negociacions entre sindicat,
patronals i Administració continuen.
Metges de Catalunya anuncia noves
jornades de vaga per al 26 i 27 d’abril.

7 d’abril
El Consell de Col·legis de Metges

de Catalunya fa pública una decla-
ració als mitjans de comunicació
en relació amb la vaga dels metges
en què:
Afirma que la vaga ha constituït una
expressió incontrovertible de la
profunda irritació dels metges
catalans per la seva situació professi-
onal.
Apunta els baixos salaris i la manca

Cronologia de la vaga Comunicat de la Junta de Govern del COMB del 30
de març de 2006

En el tercer dia  de vaga dels metges del sector públic de Catalunya, la
Junta de Govern del COMB en sessió plenària ha acordat manifestar el

següent:

1. Constatem i afirmem, un cop més, el cansament i el descontent de la nostra
professió. Aquesta situació de desencant ve motivada per diverses raons de
fons i de forma que hem anat explicitant al llarg dels darrers anys. Moltes de
les possibles solucions ja es van plantejar en les conclusions del Congrés de
la Professió Mèdica de Catalunya de finals de 2004, sense que s’ hagin
traduït encara en accions de govern.

2. Fa dues setmanes, la Junta de Govern del COMB, davant de l’anunci de
vaga, va optar per fer palès els següents punts, que posteriorment l’Assemblea
de Compromissaris va fer seus:
La profunditat i l’abast del malestar dels metges.
La necessitat d’esgotar totes les vies de diàleg prèvies a la vaga i de trobar
mecanismes de comunicació per cercar solucions.
L’oferiment del Col·legi a cercar vies d’entesa.

3. Davant el nostre intent d’apropar postures en el conflicte obert, la conse-
llera de Salut va respondre a la demanda que li va fer el president del COMB
amb una carta dirigida a tots els metges i metgesses. És obvi que això ha estat
insuficient per donar resposta a les demandes dels metges. I, en aquest
sentit, la vaga és la constatació del fracàs de no haver sabut trobar solucions
als nostres problemes.

4. Els instruments de què disposem en el moment actual no són suficients,
per no dir inadequats, per donar resposta als problemes i als reptes que té
plantejats la nostra professió.

5. Manifestem l’absolut acord amb el conjunt de les reivindicacions que han
motivat aquesta vaga, i constatem la cohesió de les organitzacions
representatives dels metges.

6. Instem les autoritats sanitàries a fer front als requeriments professionals
i laborals dels metges, definint un nou marc de relacions laborals i
professionals amb la creació d’una mesa de diàleg que disposi d’instruments
executius entre l’Administració i els representants dels metges.

Des del Col·legi, amb la participació de tots, ens comprometem a fer el que
calgui quan se’ns en doni l’oportunitat. Però ara pertoca que qui té més
capacitat actuï amb generositat i coratge, amb la voluntat que les coses
canviïn de debò i es doni un primer pas. La resposta no pot fer-se esperar.  

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Barcelona, 30 de març de 2006
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Cronologia de la vaga

d’autonomia com les causes princi-
pals del descontentament.
Avisa els ciutadans de la preocupació
per la necessitat urgent de canvis, i
les autoritats sanitàries com les
principals responsables de sortir de
la situació de conflicte.

26 d’abril
Alta participació en la primera de dues
noves jornades de vaga, convocades
pel sindicat Metges de Catalunya.
Reunió entre els alts càrrecs de la
Conselleria i el president Bruguera, i
els vicepresidents Vilardell i Gutiérrez,
en què es proposa la creació del
Consell de la Professió Mèdica de
Catalunya.

27 d’abril
Al seu blog, el doctor Miquel
Bruguera manifesta, al voltant de la
proposta de creació d’un Consell de la
Professió Mèdica per part del
Departament de Salut, que la proposta
no és prou satisfactòria, ja que la
representació dels Col·legis de Metges
de Catalunya en el Consell de la Pro-
fessió que es vol crear és ridícula, de
dos membres sobre vint-i-cinc. En
definitiva, afirma, “un instrument que
podria resoldre molts dels problemes
dels metges sembla que neix avortat”.
Al seu blog, el doctor Jaume Padrós
afirma que:
L’estat de descontentament dels
metges va més enllà de les reivin-
dicacions inicials que el sindicat
Metges de Catalunya va denunci-
ar.
La creació d’un marc de relació for-
mal i estable entre l’Administració
sanitària i els metges és una rei-
vindicació històrica del COMB.

Maig del 2006

2 de maig
El Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya decideix impugnar el Decret
d’integració de metges de contingent
i zona (Decret 31/2006, de 28 de
febrer) i, per tant, ha presentat
recentment recurs contenciós-
administratiu contra ell davant del

Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Metges de Catalunya convoca noves
jornades de vaga per als dies 9 i 10 de
maig.
La consellera de Salut es reuneix amb
els presidents dels col·legis de metges
catalans i accepta verbalment les
modificacions proposades per

aquests sobre la composició del Con-
sell, amb més representació dels met-
ges de la prevista inicialment.

3 de maig
El seguiment de les dues noves
jornades de vaga, convocades pel sin-
dicat Metges de Catalunya, continua
sent molt alt.

Declaració del 7 d'abril del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya als mitjans de comunicació en
relació amb la vaga dels metges

El notable seguiment de la vaga de metges convocada pel sindicat Metges
de Catalunya els dies 28, 29 i 30 de març, superior al 80 %, ha constituït

una expressió incontrovertible de la profunda irritació dels metges catalans
per la seva situació professional, que no s’ha de considerar un fet recent sinó
que és la culminació d’un procés de declivi iniciat fa força anys i que ha
conduït a una degradació de la professió.

La frustració dels metges té un origen múltiple, però es pot resumir en dues
causes, un salari baix i la manca d’autonomia. El salari és
desproporcionadament baix per a les dificultats del  treball i la  responsabilitat
del metge. És aproximadament la meitat del que cobren els metges dels
països europeus de la mateixa categoria professional. La manca d’autonomia
no ens permet organitzar el propi treball i ens impedeix negociar com a grup
professional les nostres condicions de treball, situació que no es dóna en cap
altre país de la Unió Europea.

La reivindicació dels metges es justifica plenament perquè també va en
benefici dels malalts. Els metges volem exercir la nostra professió amb
dignitat. Això vol dir sense contractes precaris, amb suficient temps per
dedicar als malalts, amb el respecte dels directius de les nostres institucions,
amb capacitat per organitzar la nostra feina, i amb salaris apropiats.

Volem impedir que la professió mèdica entri en una crisi irreparable. La vaga
ha estat una demostració de la voluntat unànime dels metges d’exigir canvis.
Cal que es tingui en compte que posar en perill la professió és posar en perill
la salut dels nostres malalts.

Entenem que la solució del conflicte no pot ser immediata i que requereix
voluntat política i imaginació. Per salvar la sanitat del nostre país, que té
greument ferida una part molt important, que són els metges, fan falta
diners, però també reformes molt substancials, incloent-hi canvis legals.
Entenem també que la situació actual dels metges de Catalunya no és
atribuïble només a les nostres autoritats sanitàries, però sí que és
responsabilitat seva fer-nos sortir d’aquesta situació.

Amb aquesta declaració conjunta dels quatre col·legis de metges de
Catalunya volem informar els ciutadans de la nostra preocupació per la
necessitat urgent de canvis, així com de la nostra voluntat de contribuir amb
els nostres suggeriments i propostes a una reforma en profunditat del
sistema sanitari públic, alhora que els demanem comprensió pels
inconvenients que puguin patir.  

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

7 d’abril de 2006
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4 de maig
Els col·legis de metges de Lleida,
Tarragona i Girona fan pública una
declaració en què consideren que “no
hi ha justificació per mantenir la vaga”.
Declaracions del doctor Bruguera al
programa “La nit al dia” de Mònica
Terribas (TV3), en què exposa algunes
de les causes del malestar dels metges.

5 de maig
Al seu blog, el doctor Bruguera:
Comenta que el COMB no ha volgut
adherir-se a la declaració dels col·legis
de Lleida, Tarragona i Girona en el qual
es feia la consideració que “no hi havia
justificació per mantenir la vaga”.
Reitera que el COMB sempre ha defensat,
des de l’inici del conflicte: 1) la raó dels
metges de la sanitat pública de queixar-
se de la seva situació laboral i retributiva,
2) la responsabilitat del sindicat de metges
de liderar les reivindicacions, perquè estan
relacionades amb les condicions laborals,
terreny que correspon als sindicats i no
als col·legis professionals, 3) la
complexitat d’una vaga de metges, molt
més gran que la d’altres treballadors, ja
que incideix en la salut dels ciutadans, 4)
el fet que només el sindicat, que és qui ha
iniciat la vaga, està facultat per aturar-la. 
Reclama transparència als negocia-
dors; demana a les parts informació
perquè es coneguin les propostes en
concret que plantegen els represen-
tants de les Administracions i Patro-
nals, i les raons del sindicat per consi-
derar aquestes propostes insuficients
per desconvocar la vaga. Això hauria
de permetre que els metges tinguin
més informació i, per tant, puguin obrar
en conseqüència. Ofereix la pàgina web
col·legial perquè la informació arribi a
tothom.
El doctor Albert Jovell, en nom del “Foro
de Pacientes” proposa una treva, amb
la reincorporació dels metges a la feina
i el manteniment de les negociacions
entre sindicat i departament.

8 de maig
El sindicat de metges anuncia un acord
amb el Departament de Salut i la
Patronal del sector amb la conseqüent
desconvocatòria de la vaga.

9 de maig
El COMB considera que aquesta és
una excel·lent notícia i, en l’àmbit
laboral, espera conèixer amb detall
les condicions de l’acord, tot posant
a disposició de les parts la seva pàgina
web perquè tots els metges les puguin
conèixer.
En l’àmbit professional, el COMB, tant
aviat com es desenvolupin els
mecanismes de funcionament del nou
Consell de la Professió Mèdica de
Catalunya, treballarà perquè pugui
ser un instrument adequat per a l’efec-
tiva participació dels metges en el
sistema de salut.
En aquesta línia, coincident amb la
nostra trajectòria, el COMB ha
convocat dos grups de treball
(hospitals i atenció primària) per
avançar en l’aprofundiment de
solucions per a l’efectiva participació
dels metges en l’organització del
sistema sanitari.   

Fotogràfies del conflicte dels metges catalans,
publicades al web del sindicat Metges de Catalunya.




