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A I'atenció dele membres de la Goml¡sló de Salut del Parlament de ny¡

Benvolguts/des senyors/es,
El Sindicat Metges de Cetelunye es dirigeix a vostès a causa de la situació critica per la que
estå passant la Sanitat Catalana. Aquesta situaciô es pot veure agreujada davant la propera
signatura del Conveni Col'lectiu del sector de la Sanitat Concertada que és totalment
desfavorable pel personal sanitari en general i pels metges en particular i que no recull cap
ni una de les nostres reivindicacions, malgrat moltes d'elles han estat motivades pel criteri
emès pel Tribunal Suprem en sentències fermes i que no s'he volgut traslladar per les
Patronals del Sec{or al nou Conveni.
En consequència, entenem que davant la situació actual, la única possibilitat de mantenir
I'alt nivell assistencial que els metges prestem a la població és mitjançant I'assoliment d'un
ecord amb els facultatius que tracti de forma individualitzada les seves condicions laborals i,
sobre tot, les condicions d'exercici de la professió. Conceptes com la formació continuada, la
reacreditaciô, I'excel'lència professional o la gestió clinica en cep ces esten recollits en el
conveni de sector, la qual cosa farå que I'assistència sanitària es vagi degradant cada cop
mês, amb uns gestors (patronals) sanitaris que no saben distingir la gestió d'un hospital de
la d'una cadena de muntatge. El conveni a punt de signar-se n'és una bona mostra,
acordant la regulació de la jomada i els descansos del personal NO sanitari i deixant de
regular aquest concepte pel personal sanitari, remetent-lo a la normativa bàsica.
Com molts de vostès són plenament coneixedors, aquesta reivindicació no és nova per part
nostra i per aixô cal posar-la en context:

- L'any 1981, es crea la FAMHOC, la Federació d'Associacions de Metges d'Hospitals
de Catalunya, amb l'esperit d'agrupar totes les associacions de professionals
facultatius de tots els centres de Cetalunya per poder reivindicar i negociar de forma
conjunta les condicions laborals i professionals del nostre col'lectiu.

- L'any 2OO2, amb el desig d'unir tots els metges i metgesses del pafs, el Sindicet de
Metges de Catalunya i la FAMHOC, s'integren donant lloc al Sindicat de Metges de
Catalunya (MC).

- Des de la seva creació hi ha hagut I'obiectiu i el desig d'un Conveni Mèdic propi, éo a
dir, la negociació i l'acord directe dels facultatius emb I'administració i les empreses,
a causa de I'especiñcitat dels metges/ses en el nostre sistema de salut. No es tracte
en cap cas de res que no estigui fent ja la major part de països del nostre entom. La
major part de paì'sos de I'Europa dels 15 tenen acords d'aquest tipus amb el
col.lectiu mèdic.

En e! decurs del últims anys, Metges de Catalunya (MC) ha demanat el Conveni Mèdic en
múltiples ocasions:

- El Febrer de 2005 es ve entregar a la taula de negociacions del Conveni de sector
XHUP un document de petició de Conveni Mèdic que no va prosperar,

- En la Sortide de Vaga mèdica del 2006, després de la gran mobilització de
metgelses de tota Catalunya, es va crear el Consetl de la Professió Mèdica; un
fÒrum on tractar tots els temes que afecten als metgeVses, laborals i professionals.

¿s nembes
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Desprês de més de dos anys de reunions no va portar enlloc ja que no tenia caràcter
vinculant ni hi havia voluntat politica de que prosperés.

- En els últims dos Congressos de MC, 2008 i 2012, s'han aprovat ponències del
Conveni Mèdic i s'he definit com l'objectiu de l'organiÞació.

- Finalment, el passat mes d'octubre de 2014, i davant la represa de negociacions del
Conveni sectorial i amb la percepció que seria un conveni que malmetria encara més
les condicions laborals i professionals del personal sanitari, vam registrar una nova
petició al Conseller per tal que constituis una mesa de negociació amb Metges de
Catalunya per assolir un Conveni Mèdic que podés donar garanties d'estabilitat al
sector (anner 1)

La situaciô del nostre sector en els últims anys és molt complicada:
- Les rebaixes de pressupostos del centres, de les retribucions i les condicions

laborals dels facultatius, el manteniment de I'ac{ivitat assistencial amb la disminució
de recursos, de llits d'hospitalitració, UCI i Quiròfans, entre d'alfes, han suposat un
gran elorç per part dels professionals per continuar amb els ítems de qualitat que
ens caracteritzen.

- Tot aixô lligat amb la finalització de l'ultraac{ivilat del Conveni de Sector que al no
acceptar els termes de la contractualització, tal com ha defensat el TSJC, va portar
als "pactes laborals" en tots els centres amb un gren desgast per part dels
professionals i de les empreses.

Davant la finalització d'aquests pacles el 31 de desembre de 2014, la denúncia del Conveni
Socio-Sanitari i I'obertura de negociacions del Conveni del Sector Concertat, al que
pråcticament g'ha anibat a un acord amb les representacions de CC.OO, UGT i SATSE;
Davant la complexitat d'identitat juridica dels centres: Empreses Públiques i Consorcie,
Centres Privats que fan medicina pública i privada, Fundacions públiques i privades, etc..,;
Davant la realitat palmåria, de que Metges de Catalunya representa al 95% dels metges que
tenen afiliaciô a un sindicat, ique el nostre pes als centres ês molt important, anibant a ser
fa força més votada a les eleccions sindicals tot i comptar nomós amb un 25o/o del cens de
trebelladors com a vot potencial;
Davant que no s'han acceptat er el Conveni del sector cap de les propostes que han estat
posades per aquest sindicat damunt de la taula;
Davant la constatació de que els metges al nostre pais estan molt ben preparats, perÖ es
deixa que del seu talent se'n beneficiï uns altres països quan la seva factura formativa s'ha
pagat aqul; i que aixô comportarå una situació critica d'aqul pocs anys, quan estå previst
que un gruix significatiu dels facultatius actualment en actiu es jubilln;
Davant que el salari mitjà dels metges belgues. danesos i italians triplica o fins i tot
quadriplica els dels metges espanyols;
Davant que els metges catalans de la xarxa concertada a Catalunya tant d'hospitals com
d'atenció primària continuen estent a la cua pel que fa a l'import del seu salari respecie dels
metges que presten serveis a d'altres comunitats autônomes de I'Estat Espanyol i, no
obstant aixÖ, tenen jornades més llargues que la resta de facultatius (1,688 hores l'any);
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Davant que el Conveni col'lectiu de sector, s'entesta en què els metges de la sanitat
concerteda tinguin també més jornada que la resta de professionals als que els és
d'aplicaciô el conveni;
Davant que la retallada salarialdes de l'any 2010 al 2014 per a tots els metges de Catalunya
(tant del sector concertat com de l'lCS) he suposat un 30% menys dels seus ingressos, per
no impactar directament de forma proporcional als sous, si no a altres conceptes
(complement per objectius i Canera Professional) .

Davant I'evident fuga de metges a l'estranger per culpa de la crisi i la precarietat: més de
10.300 han emigrat, en els darrers temps, segons les fons consultades. Són els metges de
família, juntament amb els pediatres, pilar bàsic del sistema sanitari, els que més permisos
han sol'licitat per treballar fora del pais;

Davant tot I'e¡ment¡t cplcm mós que mal en la con¡titució d'un Convoni tÒdic que
reguli les nostres condicions laborals i professionals per totles els metges/ses de
Catalunya, un Conveni Mèdic que reculli les nostres especificats: Gestió Assistencial,
Formaciô, Docðncia, Recerca, Canera Professional, DPO, Jornada i Jornada d'Atenció
Gontinuada.
Tambó és important tenir en compte que el col,lectiu mèdic té un perfil professional molt
específic que, malgrat forma part d'un col.lec{iu més ampli, (el dels treballadors que presten
els seus serveis als centres i establiments sanitaris) per les seves característiques
diferenciades dins la branca de l'activitat senitårie es veu en la necessitat de negociar les
seves condicions de treball de forma separada a la resta dels treballadors del sector, sobre
tot en un entorn gue es nege e reconéixer aguesta especificitat.
Es tracta d'un col.lectiu que requereix una regulaciÖ prÖpia i independent de la resta de
treballadors de la sanitat en la que es recullin les peculiaritats de les relacions laborals dels
facultatius com ho són la carera professional; el complement per objectius; els conceptes
retributius en general i tambê el respecte del preu hora de les guårdies mèdiques de
presència i de les guårdies mèdiques de localització; la regulació de I'atenció continuada: les
modalitats de contractació; la formació; o la recerca i la investigació, entre d'altres.

Pels facultatius que es troben sota el paraigües d'allò que disposa l'Estatut dels
Treballadors, el seu article 87.1 ês molt clarificador ja que, les seccions sindicals
designades de forma majoritåria per aquells representats que formin part del col.lec{iu
concret que pretén una regulació prÖpia, es troben legitimades per a la negociació d'aquells
convenis col'lectius que afectin exclusivament a un grup de treballadors amb un perfil
professional específic a través d'une votació personal, lliure, direcla i secreta.

En aquest sentit, és pacífic ex jurisprudència del Tribunal Suprem i ex doctrina del Tribunal
Constitucional (per totes, STS del 17-0S04: STC 136/1987) que "el principi d'þualtat no
obliga a peúilar la unitat de negociaciô amb fols e/s trcballadors de I'emprcsa o d'un âmbit
geogràñc o luncional determinat i, per tant, no impedeix que determinats grups de
t¡eballadors gue es trobin amb suficient força negociadora pactin per separal /es seyes
condicions de feina, sl és gue considerøn que, per les seyes singularitals caracferistþues i
per altres circumstàncies rellevanls per a la prestaciô dels seus seruels, aguesla ês la millor
via per a la defensa dels seus inferessos".
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Ja hem expressat a I'ac'tual Conseller de Sanitat, en diverses ocasions, i tambå als gestors
dels nostres côntres la nostra voluntat. Ara és el moment. Per això els demanem que ens
ajudin en aquest llarg cami que estem duent a terme per tal que se'ns reconeguin les
nostres caracterfstiques en tant que col'lectiu que ês l'ànlm¡ I el prlnclpal motor de la
nostra canitat públlca, de la que tots els nostres conciutadans es troben orgullosoa,
capdavanter gn lnvestlgacló clentlflca, etc., ¡ ens podem dedicar a fer allô que volem i

saber fer. atendre amb criteris de qualitat als nostres malalts, Portem massa temps lluitant
contra corrent i fent sacriftcis perquè ens segueixin maltractant de forma, al nostre entendre,
totalment graturTa sense que la qualitat assistencial no s'acebi veient serioeament afectada.
Estå a les seves mens ajudar-nos a salvar I'assistència sanitåria pública i de qualitat
d'aguest pals.
Per tot el que acabem d'exposar sol'licitem poder mantenir una reunió amb els membres de
la Comissiô de Salut, aprofundir en tot el que els acabem d'expressar i poder valorar
conjuntament la nostra proposta,

Esperem poder comptar amb el seu suport.

Bercelona a 26 de maig de 2015

Signat:

Vicesecretari General
Metges de Catalunya
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llmor¡Ue cons6lþr, l¡g¡¡rn d'?ntr¡d¡

Elshd¡cel Molgp8 do Catsþnlre et <lirþcr a voclô una vegada måt per d€mansr-li
formalmonl l'c¡trblimenld'uo Conwn¡ }lådb per a lole els m€lgÉa I m€lgcosos del SISCAT

Com n'r}e pþnarn€nt conei¡rcdor, aquaela rqulúicacrô p€r gart d€ lâ nclra orgar*traciô no
ó¡ lpva olnô qtr ct lract tl'tm oticclll lr¡nd¡ci¡nal. L'any 1981 s3 crea la FAMHOC, la

Fedclacó d'A¡socJadon¡ do Molg6û d'Ìþ¡pllal¡ de Calrrlunye. emb l'æperil d'agrupar lotcg
þr ¡¡¡ocbcûn d. proþ¡sþn lslao¡tali¡rs dcb cantres ¡anitana cai¡lens ær po<lcr

reþlndc¡r r negochr rb bmr conþnlrr þr condÞons |rborab i prolccsirnb (lcl nostto
cd.lccllu.

L'any 2ü12. ¡mb cl rlcc¡ rt'mir lob cb mGQcr i rn lgæs.s dd pela, el Slndlcat do tlotgns
de Cedrrrya I b FAIIHOC E'ant grcn donenl loc d s¡ndþôl Melgos de Calelunyo. f]ae
d'aqul rn¡lcl¡ mornent. e¡ tþllndr oom. oÞþdlu de l'organtzaoô l'a¡sollmenl d't¡tt

Conwrf Mâdþ propt, ôr a df, h negodrdô I fe@rd dancþ dc þB rclaoorlB l¡bort del¡
f¡a¡Ìlaüu¡ amb l'Adminiclrac¡ô r br emprcrcs sârftrris.

Dunnl cl¡ rllims anyr, Mclçr cte Colrfun¡a ha roitcrEl elseu obFclru prkxilsn en múlliples
oca¡ionr, El lcbrer tb ãþ5 va li¡rar c ls ttul¡ <Þ ncgocrooons dol C.onwnl col'þch.¡ tþ la
XHUP un docunront ó petbiô do Comonl l¡lÒdic que no va procgora¡. En h aorftle de la
qn dc feculâl.t s ô An6, de$ráo rlo la gran motilllzacrô (þ mclgrs I rnetg€sseÊ (b bl
Cclalunya. .a ya crcrr cl Corircll rþ l¡ ftol¡s3¡it Mådþå. un ospar on lradar lols ols lcrnet
que eþct¡vrn ob rrnlgp¡. lant (bs dol puntde ú!l¡ bboral com prcleesnn¡1, Perô tle¡prås
û més do d6 snt" da r€uninü. cr v¡ y€trrs grr aqueala lórrrilJls m porbva erüoc, donat
que quhe¡ol deds¡ô qr¡ ee poguá6 prendro no lonb carâ<lø vnculant ni luvla volunlal
polltlc. pcr fer-la cci¡tr. Els últtns dæ ær¡rcasoe de tlelgos <le Getalunya (æ0812012)
hôn oprov¡t ponôncþE qr¡e han relermat el Conrron¡ llâdlc corn a obpctau rneh¡dtùþ I

ha¡rnabþ dc l'organitzaoô.

Corn bó ssp a palou, b slluac¡ô do la ssßüBl cåüabnE êg rioft oomdþads. Les rsba¡¡es

ænünuados tþb prea¡upælg¡ ¡ de þs rdnbucþns. I'cmpalprarnonl (þ þt cordtcpns
labo¡ab dclr faa¡ltalius r b dl¡m¡næÉ de recrrsæ dicponùleE (conlr€s d'slonciô
cdrllnuadE, lhs d'hospltslal¡aciô, qurölaru. otc.) ha comportal quô els prolcesonals lugn
hagul dc malitz¡r un gran erlorç po menteffi I'atoncrô de gualrlet que ôs pfÖp¡E del nosüe
s|3l€m¡.

Tol ei¡rô sta produn alhora qr¡o el conwni XHUP penlb la ulraaclrrlat s oonsoqr¡ôrictE ds
b darrcre rsfonn¡ laÞo¡al. L'ogosrcit dc br pelrcnal¡ r ele ¡indi:als do cte3s€ a sccoptlr b
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conlractr¡alitraoó d€ les oonditon¡ leboreþ. finalmanl arralada pel TñbunalSuperbr de

Jusllcia de Calalunya, va abocsr I la aþnatura de pactes laborals I tols el8 oentfttt
concartels quo ven armporbr més a¡uclos en els sous ien les condicona laborals d€b
polaaclonals eaniüarls.

Davanl la linalització d'aquesls pactoa el dia 31 d€ d€8€mbre de 2014 I la denúnoa del

ænwru sociJssnilari qrre perd lâ sôr/a vtgånc¡a 4t¡cll mateix dn, s'ha anundsl la tmmedlsta

obcrlura de ncgocloc{ofiE p€r recup€rar r eglgblir un nou oon\ sÍìt per al oon¡unl del sec'tor

æncert¡t. ufla tasce ænrpbxa tenint en cornpte la dlvergtal d'ldenlttats ¡uridques de les

enlit¡la inlegradorea: EPICS, coruorcl¡ ¡rblics iprivala, fundadons publlques t pdvadea. elc.

En aquæt conloxl, crciem més necsssarique mar constilulr un Conwnl irlådlc que regull }ae

noûtrË condlcbns labo¡als i prolæe¡onale do forns independent a les de la restia de

trobalb<tor¡ ssnilrris. Elnostrc æ|.þcli¡ lá un perlil proleaaional moll ecpeclfrc qu€, maþrðl
lrobar-ss ht€grat ãn cl conjmt rtcl pcreonaleanûåri, prosenta unes caræleristl¡rcs do rol a

d'ecllvllÊt qr¡ fan nooorson un tredarnont <tilorcndat.

E¡ l¡ad¡ d'm col.lectiu gt o rcquqtir una regiulaoó pròpüe en quÖ cs rsct¡lin le3

pecr¡liarltat¡ de leo s€G ldaclon¡ laborals amb I'Admlniatraciô i amb les ompres€e

eenltålba: roüibucrons genarale a erpeclllqucs, rugulaoó da l'stonctt continuade i de þs
modal¡tlls <le conlractaciô. mgulaclô de b formadô. la ruoerca I la lnveslignciô. entrs alres.

Per alo fasullaliug que es bobcfl ¡ola ol parglgtþs d'altô gue dcposa I'Estalul delt
Troballedoo en el ¡or¡ arlicle 67.1, la leglslaciô ôt molt clanftcadora, p quo les seçctone

sindicate cteeþnades de forma majoritårla per equells ropros€nùBtE que formn p€rt d€l

col'lectiu concret qu€ prslån una regulació pröpn, eo troben þitimades per a la negoctscó

<l'aquello oonvenr æ|.þctrue qr¡e sfeclin exclus{vam€nl a un grup de treballadors amb tn
perlil prolessionalespecllic, a lrevés d'une votaci! pereonel, lliure. direcla i secrela.

En aquort centit. ô¡ peclllc ex junrprudòrrcia del Trlbunal Suprem i ex doclrina del Tribunal

Conslfucional (per toteg, STS del 174$04; STC 136/1987) que 'el prtncipl d'iguellal no

oùlþa e peíilar la unûât de negocledô amþ lotE ets lraballadors do l'empresa o d'tn àmbtl

gcogrållc o luncionaldsl€rminel a. p€r tant, no mpederx que determinats grups de

lreballa<lors quo es lrobh amb euficient força negooadora p6clan per separat lo8 sovos

condlærrg de lema, giés que coûstdomn quo, psr lsa saws Erngulafltals caraderlatques I

per allres circumslånc¡es rsllsvant6 per a la pr€sùació dols seus 6ervelÊ, aquesls ôs la mlllor

v*¡ per a la defersa deb ezus mlfleasos".
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fu pa tol I'orpo¡61 antorbmsnt qtn col.licitcm qu€ es doni toc a la peti<it) fonnulada t es
conroqú ds bÍna knrnodlls urn m6e de nogpc¡adô qrn ürqul per obþctiu l'eebbllm€nt
dcl prlncr Gonrrnt od.lccth, dalc motgc I þ8 melgÊsses del SISCAT

A l'capera dc b reya rrspoûla, rcU rns aaluù¡cfô ben cordtal.

,A 4¡ L

AþçttTqnÒ¡ lToaclc¡
P¡orldent ô lÍcþcrdc Caùrlunya

F¡srcccc Oucñ i Cempodeôo

Secrolad goneral dc Mctgna de Calalunya

Barcelona. 29 d'oclubre de 2014
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