
Carta pública a la gerència de l’Institut Català de la Salut i a la Conselleria de Salut 

Amb la present carta ens adrecem en nom de les Assemblees de Residents dels Hospitals               
de Bellvitge, Germans Trias i Pujol, Joan XXIII, Josep Trueta, Vall d’Hebron i de les Unitats                
Docents de Barcelona Ciutat ICS i Costa de Ponent, a la gerència de l’Institut Català de la                 
Salut i a la Conselleria de Sanitat per tal de mostrar de forma pública la nostra                
disconformitat i malestar amb la situació de vulnerabilitat en que ens trobem el col·lectiu de               
metges residents des de fa molt de temps, que ha anat agreujant-se any rere a any i que ha                   
empitjorat dràsticament en l’última crisi del COVID-19. 

En primer lloc volem introduir les Assemblees de Residents: el col·lectiu de residents, degut              
al nostre tipus de contracte no podem formar un sindicat que vetlli per nosaltres. Per aquest                
motiu ens vam associar com a assemblea, tenint com a objectiu esdevenir un punt de               
trobada per debatre i posar en comú els aspectes que considerem que cal replantejar,              
millorar i canviar referent a la nostra formació i condicions laborals. 

Aquestes assemblees van tenir molt bona rebuda i una alta participació en els hospitals i               
Unitats Docents de l’ICS, que va fer que poguéssim generar grups representatius en 7              
Hospitals i Unitats Docents, a través de les quals vam elaborar un conjunt de punts i                
demandes representatives que vam transmetre a les respectives comissions de docència i            
que des d’allà es va rebutjar prendre cap tipus de mesura al respecte dirigint-nos cap a la                 
gerència de l’ICS. 

A través del consens entre les diferents assemblees, es va formar l’assemblea de residents              
ICS, creant una llista única de demandes que punt a punt van votar més de 850 residents,                 
dotant-nos a l’assemblea la legitimitat per a intentar aconseguir aquestes mesures. Per altra             
banda comptem amb el suport del Col·legi de Metges de Barcelona i del sindicat de Metges                
de Catalunya, que han estat col·laborant amb nosaltres en l’elaboració dels documents            
realitzats. 

El passat 23 de juny, vam reunir-nos amb el Sr. Josep Maria Argimon i Pallàs, gerent de                 
l’ICS, el qual va comprometre’s a donar-nos una resposta per escrit de les nostres peticions               
en un plaç màxim de 10 dies, així com també ens va adreçar a la conselleria de Salut per a                    
parlar i negociar els punts que no depenien de la  gerència directament. 

Des de l’Assemblea creiem en arribar a un acord a través de la negociació. Per aquest                
motiu, conjuntament amb el Sindicat Metges de Catalunya vam decidir no convocar cap             
vaga indefinida a partir del dia 13 de juliol com sí ha succeït a Madrid, per tal de poder                   
aconseguir aquestes mesures a través del diàleg. 

Malgrat la bona voluntat i concedir més temps del acordat com a acte de cortesia i bona                 
voluntat, a dia d’avui encara no hem rebut resposta per part de la Gerència de l’ICS ni                 
citació per a reunir-nos amb la Conselleria de Salut per tal d’abordar aquesta sèrie de punts,                
que tot seguit anomenem:  



 

- Respectar les 37’5h setmanals de jornada ordinària i no excedir les 48h setmanals             
sumant la jornada ordinària i la complementària. 

- Garantir la formació de tots els residents en totes les especialitats. 
- Garantir la lliurança de guàrdies en totes les especialitats. 
- Respectar el descans setmanal de 36 hores ininterrompudes. 
- Cobrar prorrateig en períodes de vacances, baixa mèdica o laboral i rotació externa. 
- Augment del sou base, actualment de 1.197,26€ bruts mensuals. 
- Augment del preu d’hora de guàrdia. 
- Cobrar les guàrdies en dies laborables des de l’inici (15.00h) o bé iniciar-les a les               

17.00h, que és des de que les paguen. 
- Cobrar el “pase de guàrdia”, és a dir, fins a les 9.00h els laborables i fins a les                  

9.00/10.00h els festius, segons l’hospital. 
- Complement de jornada completa per tots els residents durant la pandèmia COVID i             

no només als d’últim any. 
- Assegurar les rotacions dels residents en un possible nou brot de COVID-19. 

Per aquest motiu, a petició dels companys als que representem i per a que no es demori en                  
el temps la resposta i negociació, sol·licitem públicament una resposta a les nostres             
peticions. 

Assemblea de Residents de l’ICS 

 


