
Mesa de negociació del II 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 
 
 
COMUNICAT CONJUNT DE CCOO, UGT, SATSE I METGES DE CATALUNYA 
 
 
Avui, 14 de març de 2018, a la mesa de negociació del II 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, els  quatre sindicats que 
formem part de la mesa (Comissions Obreres Nacional de Catalunya, Unió General de 
Treballadors, Sindicat d’infermeria SATSE i Metges de Catalunya) hem presentat la 
plataforma conjunta. És una plataforma de negociació extensa i exhaustiva, on s’han 
recollit les propostes que les diferents organitzacions de la representació social han 
rebut de les seves bases, assemblees i òrgans de participació. 
 
Aquesta proposta suposa l’inici de la recuperació dels drets arrabassats als 
professionals de sector, en salaris i en drets laborals per a totes les categories, doncs 
tots els sindicats, treballadors i treballadores del sector entenem que ja és hora que la 
sanitat deixi d’estar sustentada pel sacrifici econòmic i laboral que fem els professionals. 
Durant aquests anys, el personal del sector ha mantingut la qualitat de l’assistència que 
reben els usuaris gràcies al seu esforç i la seva dedicació, a base de sacrificis, fent front 
a tot tipus de retallades, incloses les reduccions de personal. 
 
El Conveni regula absolutament totes les relacions entre treballadors/es i empresa, per 
tant, toca totes i cadascuna de les nostres condicions laborals. 
 
Davant d’aquesta plataforma sindical la resposta de les patronals ha estat decebedora. 
 

1) Demanen més temps, com sempre. 
2) No duen cap proposta concreta, tot i que fa dies que tenen la nostra plataforma. 
3) Tot ho lliguen al context econòmic-polític, per no variar. 

 
 
Assolir un Conveni el més semblant a la nostra proposta dependrà de la pressió que 
podem fer entre totes i tots. Et necessitarem per aconseguir-ho. 


