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L’ICS fa marxaenrere i contractaun equip
per a I’atenció domiciliaria a Barcelona

Arriba
a unacord
amb
elsmetges
deprim&ria
dematinada
i hores
abans
dela vaga,
queesvadesconvocar
GERARDARIÑO/ Barcelona

¯ Gir inesperat en l’últim moment.Quanquedaven menysde dotze hores per a l’inici de
l’aturada convocada per Metges de Catalunya
(MC),aquest sindicat i l’lnstitut Catala de
Finalment, els equips de
primaria de Barcelona no
hauran de fer-se c5rrec de
les visites a domicili entre
les cinc i les set de la tarda,
tal com volia Salut. La
pugna que han mantingut
les últimes dues setmanes
I’ICS i el sindicat Metges
de Catalunya va acabar
ahira la matinada amb un
acord in extremis que va
suposar la desconvoeatbria de la vagade tres hores
que s’havia de fer ahir.
Després d’hores de negociació, els dirigents de
l’entitat prove:idora, que
dep6nde Salut, van cedir a
les peticions del sindicat
sobre qui ha d’assumir les
peticions de visites que
sorgeixen entre les cinc i
les set de la tarda. El sindicat i I’ICS van acordar la
creació d’un equip especític que es dedicara a atendre aquestes peticions i
que, durant la resta d’hores, podr/t reforqar els
equips de primfiria que estiguin més saturats.
Aquest equip de metges
comentara a treballar en
un termini m~ximde quinze dies, perb encara no
s’ha detallat quantes persones el formaran ni quin
perfil professionaltindran.
El que sí que va quedar fixat és que aquest nou dispositiu noméses farh c~rrec de la franja entre les
cinc i les set de la tarda,
mentreque entre les set i
les noudel matí ser~. responsabilitat dels CAP.
Des de I’ICS, perb, no

Salut (!CS) van arribar de matinada a un acord
sobre I atenció domiciliMiano urgent. Concretament, 1 empresapública va aceptar la peti- ]
ció dels treballadoi’s i va prometrecontractar
un equ p especial per fer aquest serve entre es.

cinc i les set de la tarda, cosa que allibera els
metges que treballen en els CAP.El pacte va
suposar la dissolució de la convocat6ria de vaga i de la coneentració davant de la seu de
I’ICS, actes previstos per ahir.

Unhome
surtdel CAP
SantMartí, deI’ICS, en unaimatge
d’arxiu./ANDREU
PUIG
ho valoren comun pas enrete. ,~Es tracta d’una mesura transitbria en espera
d’un nou modelretributiu
en funció de la c~rrega assistencial,,, va comentar
ahir el gerent de l’ambit
d’atenció primhria Barcelona Ciutat de I’ICS, Josep
Casajuana, en refer6ncia a
la negociació dels sous
dels metges que s’esta
duent a tern~ en el marc
del Consell de la Professió
M~dica. El dirigent de
I’ICS va admetre que ser~
complicat trobar personal
per a aquest nou equip, tot
i que ell mateix va comen-

tar que-amb~~doso tres>~
facultatius n’bi haur~prou
per assumir la demanda.
«Seranexterns o propis>~,
hi va afegir, per6si es tracta de metgesque ja treballen en un CAPse’ls pagara a banda.
El secretari d’acció sindical de MC,Josep Lluís
Pi, va valorar positivament
l’acord, pero va indicar
que caldr~, estar alerta sobre els detalls que concretin aquesta nova proposta.
Ambaquest objectiu, avui
es creara una comissió de
seguimentde l’acord entre
I’ICS i MC.

ICS

Aposta
peldi~leg
¯ <~S’havolgut prioritzar el consens a una sortida
no dialogada>~D’aquesta manerava justificar ahir
el gerent de l’~Jnbit d’atenció primbria Barcelona
Ciutat de I’ICS, Josep Casajuana,el canvi de decisió de l’empresapública i va contextualitzar aquesta maniobraen el marcdel treball de la nova gerencia. TambéMCva assenyalar l’entrada d’Enric Argelagués en el cMreccoma factor clau per a l’acoral. Noobstant aixb, la situació recordamolt la de
l’octubre de l’any passat en pie debat sobre l’ampliació dels horaris dels CAP.En aquella ocasió,
ambFrancesc José María coma gerent, Salut va decidir ajornar l’ampliació de l’horari d’obertura al
públic dels centres d’atenció primbJ’ia després
d’una sonadaqueixa dels treballadors i coincidint
ambl’amena,~:a d’una convocatbria de vaga.

