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La Junta de personal a través d’aquest format digital us mantindrà informats mensualment d’aquelles informacions que estiguin 
vinculades als serveis i als treballadors d’Atenció Primària de Barcelona—Ciutat. Si voleu rebre aquesta informació mensual així 
com la del Butlletí,  envieu un correu a  
juntadepersonalambit.bcn.ics@gencat.cat  També teniu a la vostra disposició el correu de Prevenció de Salut Laboral  
salutlaboralatencioprimaria.bcn.ics@gencat.cat  per a què els delegats de la Junta de Personal presents al Comitè de Salut La-
boral  us puguin assessorar  d’aquelles incidències relacionades amb la prevenció que es deriva dels vostres llocs de  
treball.  El nostre blog  http://juntapersonalprimariabcn.blogspot.com/ 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

LES RELÍQUIES D’UN ICS EN EXTINCIÓLES RELÍQUIES D’UN ICS EN EXTINCIÓLES RELÍQUIES D’UN ICS EN EXTINCIÓ   

Aconseguir el punt d’excelència en la sanitat a mig i llarg 

termini depen d’un cùmul de factors que s’han d’encarar 

quan abans millor per a què independentment de la crisi 

econòmica que ara estem vivint es faci una política sani-

tària diferent de la d’ara i es duguin a terme reformes 

que arraconin models ja passats de moda. Canviar i in-

novar. No hi ha altre alternativa.  

Paraules  del conseller Boi Ruiz a la Real Academia Na-

cional de  Medicina  de Madrid  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Privatitzant la Sanitat. Impacte a la salut  de 
la privatització de la sanitat a Catalunya. 
 
Associacions, plataformes i altres col·lectius en 
defensa de la sanitat pública han endegat un 
projecte per finançar un informe científic que 
estudiï l'impacte de la privatització de la sanitat 
pública en la salut de la població prenent com a 
cas d'estudi Catalunya. 
Projecte Verkami  
 
La sanitat pública a Catalunya i en l'Estat Es-
pañol estan en perill i necessitem dades cien-
tífiques que ens ajudin a defensar-la. Us dema-
nem ajuda per al finançament i posterior difu-
sió d'una recerca rigorosa coordinada per  
científics que estudiï l'impacte de la privatitza-
ció de la sanitat pública en la salut.  

A Catalunya el Conseller suspèn una conferencia on hi havien manifestants  
 
El Conseller de Salut va ser a Tortosa per inaugurar dos nous serveis de salut mental. 
 
També estava prevista la seva presència a la inauguració d’un curs de l'Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Tortosa i Terres de l’Ebre on havia de parlar sobre la 
sostenibilitat del sistema sanitari en un context de crisi, però finalment el conseller va 
excusa la seva presencia a la mateixa hora que s’havia de fer l’acte. A la sala l’espera-
ven una quarantena de treballadors sanitaris i membres de la junta de personal de l’hos-
pital Verge de la Cinta, així com usuaris i membres de la Plataforma per la Salut Pública 
de les Terres de l’Ebre amb samarretes blanques amb el símbol de les retallades. 
Anar a la noticia  

mailto:juntadepersonalambit.bcn.ics@gencat.cat
mailto:salutlaboralatencioprimaria.bcn.ics@gencat.cat
http://juntapersonalprimariabcn.blogspot.com/
http://www.elmundo.es/salud/2013/11/15/5285d66b63fd3d117f8b4572.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/salud-y-sanidad/financiacion-colectiva-para-investigar-sanidad-publica-2859489
http://www.elperiodico.com/es/noticias/salud-y-sanidad/financiacion-colectiva-para-investigar-sanidad-publica-2859489
http://www.verkami.com/projects/6945-privatitzant-la-sanitat-impacte-a-la-salut-de-la-privatitzacio-de-la-sanitat-a-catalunya
http://www.diaridetarragona.com/noticia.php?id=12083
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 S'estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professio-
nals sanitaris en l'àmbit de Catalunya. DECRET 256/2013  de 26 de novembre 2013 

España necesita 108.000 enfermeros para alcanzar la media europea 

 
Aquest Decret té per objecte la creació i la regulació del Registre de professionals sanitaris de Catalunya, com un 
sistema d’informació integrat sobre els professionals que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, per compte 
propi o d’altri, en centres públics i privats, que respongui a les necessitats de l’Administració sanitària per a l’exercici 
de les seves competències, especialment en matèria de planificació i organització de recursos sanitaris, i de desen-
volupament professional, i a partir del qual comunicar al Registre estatal de professionals sanitaris les dades neces-
sàries per al manteniment i desenvolupament del sistema d’informació sanitària del Sistema Nacional de Salut.. 
 
La finalitat és establir un sistema d’informació integrat que contingui informació actualitzada dels professionals sani-
taris que desenvolupen la seva activitat a Catalunya i que respongui a les necessitats administratives de planificació 
i organització dels recursos sanitaris, i afavorir el desenvolupament de les polítiques de salut i la presa de decisions. 
Publicació al DOGC 6511 de 28/11/2013  
 

La presidenta del Consell Internacional d’Infermeria alerta de les retallades indiscriminades. 
És la primera vegada que Judith Shamian (Canada 1950) visita Espanya com a presidenta del Consell Internacional 
d’Infermeria (INC). El seu principal objectiu es deixar clar que les retallades pressupuestaris a sanitat a costa dels 
llocs de treball especialitzats té consequències. Irreversibles en alguns dels casos. Direigeix una alerta al Ministerio 
de Sanidad, a les CCAA, però també als ciutadans, diu que s’ha de valorar el treball de la infermera. 
 
Se li pregunta quina llissó pot aprendre Espanya de la crisi econòmica que va patir Canadà els noranta. 

La principal seria : no perdeu els vostres recursos humans, les vostres infermeres, perquè quan sortiu de la 
crisi econòmica les necessitareu i ja no les tindreu. 

Quins efectes es produeixen quan es retalla en personal d’infermeria? 

Quan la plantilla no té la quantitat adequaca d’infermeres titulades la morbilitat i la mortalitat dels pacients 
augmenta. 

Ens hauria de preocupar que la ràtio espanyola d’infermeres per pacients sigui la més baixa d’Europa? 
Absolutament. Si no tens suficients infermeres, la mortalitat augmenta, són el sistema de vigilancia, quan veu que 
alguna cosa no va be dóna la veu d’alarma ... 
Per seguir llegint l’article 

Infermeria - Quan sortim de la crisi les necesitarem  

La buena calidad de los cuidados enfermeros está en peligro. España, que nunca había destacado en las clasifica-
ciones europeas por tener una buena ratio enfermera / paciente, está viendo cómo la crisis y los sucesivos recortes 
presupuestarios están expulsando cada vez a más profesionales cualificados de la red pública. Unos 20.000 enfer-
meros se han quedado sin trabajo en los últimos cuatro años. Unos 5.000, según cálculos del sindicato SATSE, ya 
están trabajando en otros países. La media europea es de 759 enfermeros por 100.000 habitantes; en España hay 
528. Harían falta 108.000 profesionales en el sistema para equipararnos con la media de la UE, según los cálculos 
que ayer presentó el Consejo General de Enfermería. 
Si el sistema sanitario español todavía aguanta es por la gran profesionalidad y responsabilidad de las enfermeras”, 
aseguró su presidente, Máximo González Jurado. “Tenemos el mejor nivel de preparación en enfermería de toda 
Europa”, añadió. Quizá por eso empresas extranjeras acuden “casi a diario” a los colegios para reclutar a profesio-
nales españoles. Aunque no siempre ofrecen las mejores condiciones. 
González Jurado relató ayer que sintió “vergüenza” en una visita reciente a Alemania, donde comprobó que enfer-
meras tituladas españolas trabajan en puestos de menor cualificación en residencias de ancianos y por sueldos 
muy bajos. “Es indigno”, dijo. “Estamos subvencionando el sistema sociosanitario alemán con profesionales espa-
ñoles a bajo coste. Aprovechan nuestra crisis para llevarse lo mejor que tenemos. Así es fácil ser competitivos”, 
afirmó el presidente de los enfermeros. “Tenemos un recurso extraordinario que se va a Alemania a lavar culos”, 
exclamó. Per seguir llegint  l’article 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6511/1327380.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/25/actualidad/1385408865_358642.html
http://www.satsebarcelonaciudad.blogspot.com.es/
http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?pagename=SiteCGE/Page/Home_cge
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/25/actualidad/1385389455_258092.html


3 

 

JUNTA DE PERSONAL informació mensual 

Ámbit d’Atenció Primària  Barcelona . Ciutat   Ámbit d’Atenció Primària  Barcelona . Ciutat     novembre — 2013  

Pressupostos 2014  

El projecte de llei de 
pressupost de la Genera-
litat i el de mesures fis-
cals, administratives, 
financeres i del sector 
públic per al 2014, cone-
gut també per llei d'a-
companyament del pres-
supost, lliurats al Parla-

ment pel conseller Andreu Mas-Colell, comencen la tra-
mitació corresponent per poder ser aprovats el 19 i el 20 
de desembre, respectivament.  
 
Podeu consultar els pressupostos aquí 

4 D Jornada de lluita contra els pressupostos  

 

 

El gobierno catalán homologará las tecnologías de voz de la compañía Verbio para implementar la cita previa auto-

mática en los Centros de Atención Primaria con un acuerdo ya otorgado que se firmará el próximo mes de diciem-

bre. Verbio, que firmará el contrato con la Generalitat el próximo diciembre, se hará cargo de esta iniciativa tras el 

concurso lanzado por el gobierno catalán para establecer un proceso automático por vía telefónica que permita dar 

citas previas a los pacientes desde los Centros de Atención Primaria (CAP) y desde los hospitales adheridos a la 

red hospitalaria catalana. Además de la cita previa, ofrecerán a los ciudadanos un recordatorio de visitas y un siste-

ma de confirmación de asistencia a la visita.       Veure noticia sencera 

El Pais - 19/4/2006  El médico paciente – Milagros Pe-
rez Oliva 

Desde el Foro Español de Pacientes, que preside, lucha 
por conseguir una medicina más atenta, más afectiva, 
más humanizada. Como médico e hijo de médico de 
pueblo, y como enfermo de cáncer, Albert Jovell habla 
con una extraordinaria sensatez, que a veces produce 
estremecimiento.  
Un momento antes, más allá de Barcelona se divisaba 
un mar de color platino, iluminado por tenues cortinas 
de sol; pero al salir del túnel de Vallvidrera por su boca 
norte, lo que emerge es un paisaje … article complert 

En memòria d’Albert Jovell  Calendari laboral - Dies festius a Barcelona 2014 

 

La Generalitat adjudica a Verbio el concurso para la cita previa automática en los centros de salud 

1 gener Any Nou, 29 març Divendres Sant 
1 d’abril Dilluns de Pàsqüa, 1 maig Festa del Treball,  
20 maig Segona Pàsqüa, 24 juny Sant Joan 
15 d’agost  L’Assumpció, 11 de setembre Díada Na-
cional de Catalunya, 24 setembre La Mercè,  12 
d’octubre Festa Nacional d’Espanya, 1 novembre Tots 
Sants, 6 desembre Dia de la Constitució, 25 desembre 
Nadal, 26 desembre Sant Esteve  
 
 Festes generals i locals a Catalunya 
 

 
A la Mesa General de  Negociació dels Empleats Públics 
que va tenir lloc  el 18 de novembre es va signar l’acord 
en relació a  la finalització del procediment d'integració a 
l’ICS  dels Sanitaris de Presons i Justícia Juvenil. La data 
concreta per a la integració serà l’1 d’octubre de 2014. El 
nomenament com estatutari en la llista definitiva es publi-
carà al DOGC en un termini màxim de 3 mesos desprès 
de la materialització de l’acord  a la Llei de Pressupostos 
2014. 

Integració a l’ICS dels sanitaris de presons  

http://www.324.cat/noticia/2208339/politica/El-projecte-de-llei-de-pressupost-comenca-la-tramitacio-amb-lobjectiu-daprovar-lo-el-19-de-desembre
http://www.324.cat/noticia/2208339/politica/El-projecte-de-llei-de-pressupost-comenca-la-tramitacio-amb-lobjectiu-daprovar-lo-el-19-de-desembre
http://www.324.cat/noticia/2208339/politica/El-projecte-de-llei-de-pressupost-comenca-la-tramitacio-amb-lobjectiu-daprovar-lo-el-19-de-desembre
http://www15.gencat.net/ecofin_wpres14/03_projecte.htm
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/11/26/la-generalitat-adjudica-verbio-el-concurso-para-la-cita-previa-automatica-en-los-centros-de-salud/www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/wp-content/uploads/2013/03/favicon.jpg
http://elpais.com/diario/2006/04/16/eps/1145168807_850215.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.18a270446a7942d0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=3f10604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3f10604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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La Lamentable 
 
Hospital Clínic en Lluita 
 
Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya 
 
Sociedad Española  de Atención Usuario  

 
 
 

 
1/11/2013 Rba Salut i Gestió: L’ICS recupera la normalitat 
 
1/11/2013 Diari de Tarragona  Boi Ruiz suspèn una conferència on hi 
havia manifestants per les retallades  
 
4/11/2013  Crònica Global  Esperant les dades de l’ensorrament sanitari 
 
4/11/2013  Catalunya Plural El Cesicat es objeto de una denuncia por espionaje de correos privados 
 
5/11/2013  3/24  Mas Colell “sense comptar interessos, en els ultims tres anys hem reduït  la despesa un 22%” 
 
6/11/2013  El Pais Boi Ruiz ficha a un ex alto cargo de la patronal sanitaria  
 
10/11/2013 Press digital  Jaume Bosch pide a Boi Ruiz que aclare el futuro de l Hospital de Viladecans 
 
12/11/2013 El Pais Boi Ruiz crearà un observatorio sobre el impacto de la crisis en la salut publica 
 
12/11/2013 Diari de Tarragona  Juliol García Prieto dimiteix com a gerent de GiPSS 
 
14/11/2013 El Periodico  Los hospitales ven imposible  cobrar en enero por los farmacos 
 
14/11/2013 El Periodico Privatización de los informaticos de la Generalitat 
 
15/11/2013 El  Mundo  La receta sanitaria del Dr. Boi Ruiz 
 
18/11/2013  Diario Medico  Las EBA catalanas abaratan costes un 30% 
 
24/11/2013 Gaceta Médica   24 horas con Boi Ruiz 
 
26/11/2013 Redacción Medica Luz verde al registro de profesionales  
 
27/11/2013 ABC Boi Ruiz asegura que se recortan sueldos no prestaciones sanitarias 
 
27/11/2013 Europapress Boi Ruiz asegura que el nuevo recorte del 5,3% en salut hará sostenible el sistema 
 
27/11/2013 Catalunyaplural Una empresa de Barcelona rifa un lloc de treball 

Noticies de premsa sobre salut  

 

Junta de Personal 
Àmbit d'Atenció Primària  

Barcelona -Ciutat 
c/ Manso 19,  8ª planta 

mòbil 638.683.809 
fax i telèfon 93. 554. 31.39 

juntadepersonalambit.bcn.ics@gencat.cat 
http://juntapersonalprimariabcn.blogspot.com.es/ 

 

SI VOLEU REBRE LA NOSTRA INFORMACIÓ 

ENVIEU UN CORREU A 

juntadepersonalambit.bcn.ics@gencat.cat 
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