
Dissolució del Consorci Mar Parc de 

Salut Mar de Bacelona 

Per una sanitat 100% pública i contra els consorcis de la privatització i 
l’opacitat.  

Dimecres 23, 11h, Hospital del Mar, concentra-acció 
 
L’Oficina antifrau de Catalunya ja va assenyalar que els consorcis sanitaris generen confusió: (1) mancances en els 

sistemes de control i d’abús de determinades figures de contractació en la gestió de la sanitat pública catalana; 
(2) febleses en la normativa que regula els conflictes d’interessos i incompatibilitats 

1. El consorci NO és 100% públic. No queda sotmès al dret públic en allò essencial: ni a la 
normativa de contractes pública, ni a la llei sobre control i fiscalització de despeses, ni a la llei 
d’incompatibilitat d’alts càrrecs! 

2. El consorci facilita l’afany de lucre a la sanitat pública perquè pot contractar de manera privada 
i mantenir aliances amb ents privats amb afany de lucre 

3. El consorci fomenta l’opacitat en la sanitat. La fórmula del consorci es presta a confusió entre 
interessos públics i privats. 

4. El consorci propicia la corrupció. La fórmula ja s’ha mostrat fracassada i sota l’ombra de 
corrupteles, amiguismes i portes giratòries a altres llocs del país. 

5. El consorci és la porta a la privatització i l’enriquiment de tercers a costa de la sanitat pública. 

6. El consorci s’imposa de forma que evita l’opinió de la majoria de la plantilla i dels usuaris. 

7. El consorci precaritza a les treballadores, sense donar-los garanties de futur. Degradació de les 
condicions laborals (multiplicitat de condicions laborals) amb criteris gerencials. 

 
Com afecta als drets laborals: 124.000 contractes de suplències a l’Hospital del Mar en 
un any. De una plantilla de 3300 estructural. I s’han perdut desde que va arribar JMVia 420 
llocs de treball en els darrers 4 anys. 

8. El consorci no assegura millores en la qualitat assistencial que rebran els usuaris. 



 Desobeïm! Per una sanitat 100% pública  

Dimecres 23, 11h, Hospital del Mar, concentra-acció 
La Mercè diu No al Consorci Sanitari de Barcelona,  

Sí a Sanitat Publica 

 

Exigim 
 
 Obertura de tots els llits tancats del consorci: 
Aquest tancament de llits deteriora (intencionadament) el servei públic i justifica la necessitat de derivar a 
la privada per enriquir les butxaques dels seus amiguets. Obrin els llits i evitarem saturar urgències dia sí i 
dia també. Evitarem les llargues esperes d'usuaris fins a ser atesos. Reduirem el temps d'estada en les  
infradotades urgències de l'Hospital del Mar. Reduirem les insuportables càrregues de treball que pateixen 
les treballadores. 
 

 Paralitzar derivacions a centres privats: 
Els centres privats que acullen amb els braços oberts als pacients que la sanitat pública els deriva, 
normalment no disposen dels mitjans suficients quan algun pacient es complica, per la qual cosa torna a 
ser derivats  al centre privat. Que suposa aquest circuit? ja que tant els agrada parlar de números i no de 
persones, un encariment en el resultat final. Posa en risc la salut del pacient derivat. Potencia la precarietat 
laboral, ja que les condicions laborals als centres privats acostumen a estar molt per sota de les dels 
centres públics. Traspàs de diners públics a mans privades. 
 

 Dissolució del Consorci Mar Parc de Salut Mar de Bacelona: 
La capacitat de regir-se pel dret privat té un impacte negatiu respecte al compliment de la normativa en 
matèria de contractació administrativa, normativa en matèria de personal, normativa en matèria 
d’incompatibilitats i també respecte a la fiscalització i control. 
 

 Dissolució del Consorci Sanitari de 
Barcelona 

Obertura del CUAP 24h a l’Hospital de 
l’Esperança de Gràcia 

    

Ni tots els CUAPs s’han desplegat, com es el cas 
del CUAP de Gracia, ni tots tenen la capacitat de 
mitjans tècnics i personals per desenvolupar les 

seves funcions delimitades. Reivindiquem: 
CAPs i CUAPs de titularitat i gestió 100% publica. 

CONCENTRACIÓ 

DIMECRES 23 De 

Setembre  

Hospital del Mar 11:00 

 


