
 

Les treballadores, veïnes i persones que fem servir la sanitat pública ens 

hem reunit en assemblea el 12 de desembre per defensar la sanitat 

pública universal i mostrar el nostre rebuig al procés de privatització de 

l’Hospital Clínic. Tots/es sabem que a Catalunya estem patint 

privatitzacions, retallades socials, econòmiques i laborals i que cada cop 

més afecten als serveis bàsics de la ciutadania. En l’àmbit públic de  la 

salut afecten a la seva qualitat i a la prestació de serveis. 

 A l’Hospital Clínic es concreta en: 

 Tancament de llits en diferents instituts: Urgències saturades, 

ingressos en els passadissos d’urgències per tancament de llits i 

allargament de les llistes d’espera. 

 Tancament de quiròfans a la tarda, amb una reducció  

d’intervencions programades.  

 Reducció drástica de cobertures de personal per malaltia, 

vacances, permisos. 

 Anulació de places per jubilació. 

No contents amb això, volen implantar una fòrmula de gestió mitjançant 

la qual alguns interessos privats porten anys lucrant-se amb diners 

públics. La Sindicatura de Comptes manifesta l'existència d'irregularitats 

en la gestió i administració,  l'incompliment de diverses normatives 

comptables i contractuals i desajustos importants en els comptes. I aquí 

rau l'interès en convertir una gestió pública defectuosa en privada: 

la opacitat per evitar els òrgans de control, d’opinió, i si hi cap de 

justícia, encara que la Sindicatura de Comptes, recomana 

encaridament, en diverses ocasions, que s'assimili a un ens públic i que 

es gestioni com a tal. 
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Els/les treballadors/es de l’Hospital Clínic han patit retallades salarials i 

de drets laborals des del 2010, com: l’ anulació del complement de salari 

en cas de baixa per malaltia i la paga de Nadal. La vulneració de tots 

aquests drets, recollits en conveni, suposen una agressió als 

treballadors/res. 

Per això hem iniciat un tancament indefinit  per la defensa d’una sanitat 

pública, de qualitat i sense discriminació entre les persones, que inclou 

tant les retalladles al dret a la salut, com les retalladles en drets laborals 

als treballadors/es. 

NO A LA PRIVATITZACIÓ DE L'HOSPITAL CLÍNIC 

Les nostres reivindicacions es concreten en el rebuig a LA 

PRIVATITZACIÓ DE L'HOSPITAL CLÍNIC i en l’exigència d’una gestió 

pública tal i com es recomana en l’informe 17/2012 de la Sindicatura de 

Comptes. 

Us convidem a tots a participar en la Marató per la Sanitat Pública. 

 11h. Plataforma Auditoria del Deute 

 13h. Plataforma Aigua és vida. La privatització d’ATLL suposarà 
un augment del preu de l’aigua. Es venen la gestió pública i 
justament abans pugen la tarifa un 70%. 

 16h. Membres del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
acomiadaments de 300 persones i Assemblea de 
treballadors/treballores a l’atur 

 17h. Cafè amb llet. Cafèambllet vs. opacitat sanitària. 

 19h. Rereguarda en Moviment. Plataforma Solidària contra la 
Repressió. Davant la repressió estem Nosaltres. 

tancadaclínic@gmail.com 
tancadaclinic.wordpress.com 

@tancadaclinic // #tancadaclinic 
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