
Si hi ha millores al conveni SISCAT, benvingudes 
però que siguin per a tots els grups professionals 

El passat 8 d'abril de 2019, a les dependències de l'organització empresarial UNIÓ 
CATALANA D'HOSPITALS, es va reunir la comissió negociadora del SEGON CONVENI 
COL·LECTIU DE TREBALL DELS HOSPITALS D'AGUTS, CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA, 
CENTRES SOCIOSANITARIS I CENTRES DE SALUT MENTAL, CONCERTATS AMB EL 
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT integrada pels sindicats Metges de Catalunya (MC), 
CCOO, UGT i SATSE, i els representants de les patronals del sector Unió Catalana 
d'Hospitals (La Unió), Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) i 
l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES). 

La reunió va ser promoguda per la convocatòria d’una vaga que els sindicats signants 
del conveni SISCAT van promoure pels dies 3, 4 i 5 d’Abril en defensa i 
reconeixement del conveni com a únic instrument legítim per a establir les 
condicions del sector i la protecció de l’eficàcia dels acords que ja consten al 
conveni.  

La realitat n'era una altra. La convocatòria de vaga era conseqüència que el sindicat 
Metges de Catalunya (MC) que no havia signat el conveni, en solitari (perquè CCOO, 
UGT i SATSE van rebutjar la proposa de fer una vaga conjunta) va emprendre una 
sèrie de vagues que van acabar aconseguint uns avenços importants pels facultatius 
al marge del Conveni SISCAT. Naturalment aquesta acció deixava en franca ridiculesa 
tant al Conveni SISCAT com als sindicats negociadors i signants. 

CATAC-CTS/IAC ja vam dir que la vaga convocada per CCOO, UGT i SATSE arribava 
tard i malament. Era oportunista i estava fora de lloc. 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 a aconseguir els objectius fixats de grans millores pel sector. 

Després de llegir l’acta de la reunió passat 8 d'abril de 2019 constatem: 

Que CCOO, UGT i SATSE continuen fent una defensa a ultrança i aferrissada d'un 
conveni SISCAT que conté moltes deficiències, mancances. Un conveni d'engrunes 
pels professionals del sector que considerem que sempre és molt millorable. 
Que CCOO, UGT i SATSE boicotegen i bloquegen els acords assolits per Metges de 
Catalunya i es neguen a incorporar aquestes millores al II Conveni SISCAT i que 
aquestes propostes es facin extensives a tots els grups professionals (no només al 
Grup 1 o facultatius). 
Que les noves propostes fetes per CCOO, UGT i SATSE a la comissió negociadora 
haurien de ser per tots els grups professionals. 

Sense lluita no hi ha victòria. Ens tindran al costat sempre que les millores al 
conveni SISCAT siguin per totes les categories professionals i no obliguin a les 
persones treballadores a acceptar el mal menor com a dogma de fe.
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https://metgesdecatalunya.cat/uploaded/File/Documentacio/20190408_Acta_Comissio_negociadora_IIConveniSiscat.pdf
https://metgesdecatalunya.cat/ca/actualitat/noticies/mc-assoleix-importants-millores-assistencials-i-laborals-i-desconvoca-la-vaga-de-facultatius-de-la-sanitat-concertada

