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■ Un de cada quatre metges que
treballen a les comarques gironi-
nes es jubilarà en els pròxims deu
anys. Segons les dades d’un estudi
encarregat pel Col·legi de Metges
de Girona, en la dècada que ve es
retiraran entre un  i un 
dels facultatius de la demarcació
–el  dels homes i el  de les
dones–, unes xifres que
forcen a pensar en el re-
lleu generacional. Es
tracta, però, d’un recanvi
que, obligat per les re-
tallades dels darrers
anys, s’ha anat tra-
duint en una
precarietat que
el sector lluita
per revertir.

L’estudi ra-
diografia el
perfil dels .
facultatius de la
demarcació. Són
sobretot homes –el
,–, mentre que el
, són dones. Entre
els col·legiats menors de
 anys, però, hi ha una presència
més elevada de dones (, res-
pecte al , d’homes), que a
més són notablement més joves,
perquè elles tenen una mitjana de
, anys i ells en tenen ,.

I és que la piràmide de sexe i
edat dels col·legiats, mostra com
el , dels homes està entre els
 i  anys i un , més en la
franja que va dels  a , mentre
que en el cas de les dones, aquests
grups d’edat es redueixen fins a
representar un  i un ,, res-
pectivament.

«En els pròxims anys hi haurà
un recanvi de prop d’un terç de la
població mèdica, i això es fa en un
context de feminització de la pro-
fessió», indica el doctor Josep Vi-
laplana, president del Col·legi de
Metges de Girona, que apunta
que aquesta tendència generarà
també fenòmens nous, com un
augment de les baixes per mater-
nitat que es produiran en un mo-
ment àlgid de la carrera d’aques-
tes facultatives.

«S’haurà de cobrir el relleu de
tots els professionals que es reti-
ren definitivament per l’edat i
també aquestes baixes prolonga-
des, i tot això s’ha de fer bé», diu el
doctor Vilaplana. En aquest sentit,
apunta a la necessitat d’atacar el
que defineix com un dels grans
problemes dels professionals sa-
nitaris, no només mèdics, a Cata-

lunya: la temporalitat.

Més temporalitat
«Abans de la crisi ja

n’hi havia molta i ha
anat a més, ha estat

l’única manera
de tapar les va-
cants», indica.
Recorda que
una de les pri-
meres mesu-
res de l’Estat

contra la crisi va
ser limitar la taxa

de reposició de les
baixes.

«Primer es cobria una
de cada deu jubilacions,
després una de cada dos,

però la feina s’havia de fer igual i
s’han generat molts contractes
eventuals que no ho haurien
d’haver estat, perquè feien feina
estructural, no cobrien coses pun-
tuals sinó que eren necessaris per
a l’assistència diària», indica el
president dels metges. «En la fran-
ja d’entre  i  ara ens trobem
gent que no té una feina fixa tot i
fer una tasca estructural, és a dir,
que fa falta al sistema per a fun-
cionar», explica.

«Són professionals que no te-
nen la feina garantida, treballen
amb contractes de tres o sis me-
sos, que més o menys saben que
els renovaran, però no hi ha res
mai clar o fa temps que són inte-
rins i estan pendents d’una plaça,
però ningú els assegura que serà
seva en propietat, i això genera
inestabilitat», remarca.

«A més de la inestabilitat a ni-
vell personal, això fa que el pro-
fessional no pugui desenvolupar
les seves potencialitats i afecta
tangencialment l’usuari, perquè

el canvi de personal li genera una
manca de referents», conclou.

Per intentar assentar la con-
tractació, el Departament de Sa-
lut, col·legis i sindicats han con-
sensuat un Pla de garantia de l’es-
tabilitat laboral que no permetrà
incrementar sous ni plantilles
però proposa mesures «urgents»
per millorar la contractació, re-
marca la conselleria, ja que a prin-
cipis de l’any passat, un  dels
treballadors del sector públic de
salut tenia un contracte temporal.

«Era un tema tan necessari i tan
de sentit comú, que ha estat fàcil

que tots ens poséssim d’acord»,
indica Vilaplana, que també pre-
sideix el Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya.

«En els darrers anys la tempo-
ralitat ha anat a l’alça i no ha obeït
només a demandes netament as-
sistencials», diu el text acordat en-
tre els agents de l’àmbit sanitari,
que assenyala que l’increment de
l’eventualitat i de la proliferació de
la interinitat de llarga durada són
«l’expressió dels efectes d’un con-
text socioeconòmic i normatiu
que ha incidit especialment en el
sector públic».

Només el , per exemple,
els contractes que més van aug-
mentar a la xarxa hospitalària ca-
talana van ser els eventuals (),
seguits per les suplències (),
mentre que les vinculacions labo-
rals fixes van caure un .

Entre el  i el , el sector
sanitari públic va perdre .
llocs de treball estructural. La des-
trucció de places, segons les da-
des de Salut, va començar a rever-
tir-se el , i des de llavors fins
ara hi ha . llocs de treball as-
sistencial més i, en dos anys, s’han
guanyat uns  llocs estructurals.

Gestar el relleu d’una generació de metges
Entre el 25 i el 30% dels facultatius gironins es jubilarà en els propers deu anys i el recanvi serà majoritàriament femení
Salut, col·legis i sindicats s’uneixen contra la precarietat del sector, ja que el 40% dels sanitaris tenen un contracte temporal

EL PERFIL DELS METGES DE GIRONA
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DISTRIBUCIÓ PER SEXE DELS COL·LEGIATS GIRONINS SEGONS SEGMENTS D’EDAT

LA PIRÀMIDE DE SEXE I EDAT DELS FACULTATIUS DE LA DEMARCACIÓ
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Convertir nomena-
ments interns en fixos

S’ha començat amb mesures
com la convocatòria de 340
places per a l’ICS el 2015 i
2.400 places més enguany. A
les entitats públiques fora de
l’ICS, amb un 21% d’interins, es
convocaran 575 places. 

Reconvertir la plantilla
eventual en interina

En el cas de l’ICS, aquest any es
reconvertiran 500 llocs de tre-
ball i, als altres centres, Salut
farà un diagnòstic de l’eventua-
litat. 

Millora de la 
contractació eventual

Comín assegura que no vol cap
eventual en un lloc estructural
de l’ICS i per això proposa limi-
tar els contractes eventuals a
les circumstàncies justificades
per motius assistencials. 

Conciliació familiar
El pla recomana als pro-

veïdors sanitaris que en dos
anys es dotin d’un protocol en
aquest àmbit. 
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Pla de garantia de
l’estabilitat laboral
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