
Els sindicats negociadors del conveni SISCAT després de donar-nos garsa per 
perdiu al sector convoquen una vaga que arriba tard i malament 

Vàrem posar moltes expectatives en el SEGON CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL 
DELS HOSPITALS D'AGUTS, CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA, CENTRES SOCIOSANI-
TARIS I CENTRES DE SALUT MENTAL, CONCERTATS AMB EL SERVEI CATALÀ DE LA 
SALUT perquè estàvem convençuts que s'havien pres nota de totes les deficiències i 
mancances del 1r Conveni. De fet els sindicats negociadors havien fet circular les se-
ves plataformes reivindicatives que aprofundien en temes que no es contemplaven 
abans. Vam fer-los arribar la nostra taula negociadora per a millorar les peticions però 
com sempre no les varen tenir en compte. 

A poc a poc, les patronals del sector van anar tombant les reivindicacions i els sindi-
cats negociadors es van anar doblegant a la seva voluntat no sense escenificar 
desacords, queixes i amenaces de vaga que no varen servir per a res. Ans al contrari, 
la negociació avançava lentament i cada vegada més a favor dels interessos de les pa-
tronals. El trist bucle del dia de la marmota a què per desgràcia ens tenen tan acos-
tumats. Finalment i tal com era d'esperar es va signar el 2ón Conveni SISCAT que te-
nia algunes petites millores però en l'essencial i important continuava sent un mal 
conveni per a les persones treballadores. 

Naturalment els sindicats signants van haver d'utilitzar tota la seva gran infraestructu-
ra logística i de comunicació per a continuar venent fum i combregar amb rodes de 
molí. Però aquesta vegada les persones treballadores no els va agradar gens allò que 
deien que “havien aconseguit el millor del pitjor”. Era un sopar de duro. Tothom va 
veure que el conveni recollia les molletes del pa sec que les patronals els havien ofert 
i els sindicats negociadors havien fet com els coloms de rambla, menjar de la mà i a 
sobre estar-los agraïts. 

El sindicat Metges de Catalunya (MC) que no va signar el conveni va proposar fer una 
vaga conjunta a CCOO, UGT i SATSE i van declinar-ho per considerar que l’acció seria 
un fracàs. Així, MC en solitari va emprendre una sèrie de vagues que van acabar 
aconseguint uns avenços importants pels facultatius al marge del Conveni SISCAT. 
Uns acords signats amb les mateixes patronals tan extorsionadores amb els altres 
sindicats. Naturalment aquesta acció deixava en franca ridiculesa tant al Conveni SIS-
CAT com als sindicats negociadors i signants que lluny de reconèixer el seu fracàs vam 
emprendre una acció contra la metodologia i l'acord de Metges de Catalunya convo-
cant una vaga pels dies pels 3, 4 i 5 d'abril en defensa del conveni SISCAT. És parado-
xal, trist, llastimós i patètic que ara CCOO, UGT i SATSE facin unes demandes que mai 
van presentar a la taula negociadora del SISCAT que era on i quan tocava fer-ho. 

Si convenia fer una vaga, s'havia de fer al seu moment i molt abans de la signatura 
del conveni i no aturar-se en la reivindicació fins aconseguir els objectius fixats de 
grans millores pel sector. Aquesta vaga que han convocat arriba tard, malament, 
oportunista i fora de lloc i CATAC-CTS/IAC no la secundarem però tampoc farem res 
per boicotejar-la. Quina pena tot plegat.  

Sense lluita no hi ha victòria però s’havia d’haver lluitat abans de signar!
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