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Els metges diuen prou i alerten que
està en joc la qualitat del sistema
Un de cada tres professionals treballa en condicions d’inestabilitat
Metges que troben feina en acabar el MIR

MARIO MARTÍN MATAS
BARCELONA
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Metges amb contracte laboral indefinit en acabar el MIR
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seguradores mèdiques havia deteriorat la professió, mentre que al sector públic el principal problema ha
sigut la destrucció de 900 llocs de
treball. En definitiva, els contractes
per hores i per dies, que gairebé no
existien abans de la crisi, sembla
que han arribat per quedar-se, i cada cop en una proporció superior els
metges han d’assumir més d’una
feina per completar el sou, que òbviament també s’ha vist reduït.
Pla de xoc

La diagnosi és clara i per això el
31,2% dels metges en actiu manifesten que tenen una situació laboral
“insegura”, una percepció que s’enfila fins al 68% entre els que tenen

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
ANUNCI
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre l’aprovació inicial del Pla
especial d’equipaments privats de la Fundació Privada Residència Santa
Susanna. Expedient TP402-2016-000003.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió
de data 7 de juny de 2016, va acordar el següent: aprovar inicialment el Pla
especial d’equipaments privats de la Fundació Privada Residència Santa
Susanna; supeditar l’acord de l’aprovació provisional corresponent a la presentació d’un text refós, per triplicat i en suport informàtic, que incorpori les
prescripcions especificades pels serveis tècnics municipals i sotmetre el
document aprovat inicialment a informació pública durant el termini d’UN
M , mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, al iari Oficial de la eneralitat de atalun a,
a un diari de gran difusió, al web municipal www.caldesdemontbui.cat i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament
Durant el termini indicat, l’expedient es podrà consultar a l’Àrea de Desenvolupament Territorial de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, tots els dies laborables de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i a través del web municipal
www.caldesdemontbui.cat, per tal que es puguin formular les al·legacions,
observacions, suggeriments i/o reclamacions que s’estimin pertinents.
Caldes de Montbui, 14 de juny de 2016
L’alcalde actal., Isidre Pineda Moncusí

Font: Col·legi de Metges de Barcelona
/ Gràfic: Eduard Forroll

“Això havia de ser provisional”, diu
la vicepresidenta del Col·legi de
Metges de Barcelona (COMB), Elvira Bisbe. Parla de la precarització de
la professió mèdica i de l’empitjorament de les seves condicions laborals. Ho fa amb les dades a la mà,
després de més de cinc anys d’assumir unes retallades que ni s’han revertit ni sembla que hagin de revertir-se a curt termini. La paradoxa és
evident, i és que, mentre que el sistema sanitari català és un dels que
presenten millors resultats del
món, els metges tenen “una de les
situacions més precàries i més mal
pagades de tota la Unió Europea”.
El COMB ha decidit dir prou i
alerta que la situació actual compromet la qualitat del model i
l’atenció dels pacients. Per això ha
presentat un estudi en què evidencia que hi ha raons per al malestar.
Elvira sap que no són el col·lectiu
amb les pitjors condicions laborals
i de fet admet que l’atur és pràcticament inexistent a la professió, però també apunta que el deteriorament s’ha fet estructural i afecta, sobretot, els més joves. Dues dades ho
avalen. Mentre que entre el conjunt
de metges el 97% tenen feina, entre
els que acaben el MIR –els quatre
anys de formació als centres posteriors als estudis– aquesta proporció
baixa al 74,3%. A més a més, només
el 13,3% tenen un contracte indefinit, una situació que al conjunt dels
metges s’eleva fins al 63,3%.
La situació afecta tant el sector
sanitari públic com el privat, tot i
que de manera diferent. El COMB ja
va presentar un estudi en què advertia que la guerra de preus entre as-

entre 30 i 34 anys. “Si el relleu de la
professió fa 10 anys que està en una
situació precària, sense poder fer
formació, difícilment seran igual de
competents”, rebla Elvira.
Per tot plegat el COMB ha presentat un pla de xoc amb deu accions per emprendre, entre les quals
augmentar el pressupost –a hores
d’ara és el mateix que fa una dècada,
tot i l’encariment de la medicina–,
incrementar les plantilles o reduir
estructures burocràtiques. També
tenen previst crear un observatori
de la precarietat i, juntament amb
els sindicats i les patronals, acordar
mesures per millorar les condicions
laborals. El futur de la sanitat està
en joc, insisteixen.e

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS
En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 30 de maig de
2016 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords
següents:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de Ordenança iscal n m. , re uladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament municipal.
Segon.- De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local; 17.1 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal de Catalunya, els
acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al
p blic a la ecretaria de l’Ajuntament durant
dies comptadors des de
l’endem de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”,
perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
Torelló, 8 de juny de 2016.
L’alcalde,
Jaume Vivet i Soler

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
En compliment del que disposa l’article 17 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia
que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 30 de maig de
2016 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre
d’altres, els acords següents:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016
i següents la modificació de ‘Ordenança Fiscal núm. 13,
reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament municipal.
Segon.- De conformitat amb allò que preveuen els articles
49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Municipal de Catalunya, els acords provisionals i les
ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic
a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors
des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional
esdevindrà definitiu.
Torelló, 8 de juny de 2016.
L’alcalde,
Jaume Vivet i Soler

EDICTE
de l’Ajuntament de Gelida, sobre aprovació inicial d’un projecte d’urbanització (16/008)
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Gelida, en
sessió celebrada el dia 9 de juny de 2016 va adoptar el
següent acord:
1r. Aprovar inicialment el projecte per l’execució de les
obres d’Urbanització del Pac-51, “Can Panyella” al terme
municipal de Gelida.
2n. Sotmetre’l a informació pública d’un mes i simultània
audiència pel mateix termini als propietaris incorporats al
sector, i si és necessària als organismes sectorials afectats
en l’àmbit de les seves competències i de les companyies
subministradores afectades.
3r. Facultar al Senyor Alcalde o regidor en qui delegui per
la firma de tots aquells documents que siguin necessaris
per l’executivitat dels acords presos.
Gelida, 13 de juny de 2016.
L’alcalde,
Lluís Valls Comas

ANUNCI
D’acord amb el que disposa l’article 164 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i l’article 119.2.3 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, es sotmet a informació pública la proposta de reparcel·lació voluntària del
Pla de Millora Urbana 5 –Cases de Vilalleons- presentada per acord unànime de
tots els propietaris afectats, pel termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al diari “Ara” i al web
de l’Ajuntament www.vilatorta.cat.
L’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament, plaça del Marquès
de la Quadra, 1, de dilluns a divendres de 10 a 15h i dimarts i dijous de 17 a 20h.
Sant Julià de Vilatorta, 7 de juny de 2016
L’alcalde
Joan Carles Rodríguez Casadevall

ANUNCI de l’Ajuntament de la Garriga
En el BOPB de data 8 de juny i el DOGC de data 6 de juny de 2016 s’ha publicat l’acord
d’aprovació inicial del e lament de uncionament de les notificacions electr niques de
l’ajuntament de la Garriga.
La Garriga, 8 de juny 2016
L’alcaldessa. Meritxell Budó Pla

