
Posició del COMT davant del Document del COMB sobre Propostes de Millora i canvi per a 

l'ICS. 

Partint d'una introducció acceptable, observem discrepàncies a la resta del document, 

sobretot per la particular situació de Tarragona. La infradotació econòmica de l'hospital Joan 

XXIII (ICS), la no definició clara de la referència, pel que suposa de dotació econòmica, tècnica i 

humana  sempre ha anat en detriment de l'hospital, dels seus professionals i els seus pacients. 

Creiem que la fusió d'empreses públiques ICS-GIPSS seria molt desitjable, perquè això 

permetria la reducció de despeses en gestió i administració i no hi ha cap problema legal per a 

fer-ho. 

Les aliances amb empreses privades concertades haurien d’adequar-se a la normativa vigent. 

La col·laboració entre professionals dels diferents centres del territori sempre ha existit, però 

una altra cosa és crear noves estructures de gestió (sense pressupost) i imposades o forçades. 

Pel que fa a l'autogestió, autofinançament, a part dels problemes ètics, hauríem d'esperar a 

que el Parlament l'autoritzi.  

Estem d'acord en que les Juntes Clíniques i les Juntes Facultatives i fins i tot la Junta de 

Personal, com a màxims òrgans de representació dels treballadors, tinguin capacitat de decisió 

i s'habilitin instruments i mitjans de comunicació suficients. Fomentar la participació dels 

professionals i revitalitzar la figura del director mèdic serien objectius molt desitjables. 

Eliminar la delegació de competències.  

S'hauria de potenciar la col·laboració amb els diferents col·legis professionals (comitè de 

credencials, comissió deontològica ...) i societats científiques, perquè l'excel·lència i resultats 

es basés en aspectes científics i no exclusivament econòmics. És urgent una reforma seriosa 

del sistema retributiu dels professionals, no es poden tolerar més temps: contractes 

"escombraries", situacions d'inseguretat (eventuals de més de 5 anys, interinitats de per vida, 

contractes per hores ....), Acabar amb les DPO, que cada vegada depenen menys del 

professional, i que repercuteixen negativament en la seva carrera professional. 

  

 


