6tHQFRQFUHWODSDUWGHOVDFRUGVTXHV KDQG DSURYDUHQOD
&RPLVVLyQHJRFLDGRUDLTXHOHVSDWURQDOVKDQDFFHSWDWIHU
H[WHQVLEOHVDWRWVHOVJUXSVSURIHVVLRQDOV

Davant l’escrit que el Sindicat MC està fent arribar als diferents Comitès d’Empresa
demanant que és sotmeti a consideració i votació un text amb la finalitat que,
aquest, sigui assumit per la Comissió Negociadora del Conveni SISCAT, i que fa
referencia només a una part dels seus acords de desconvocatòria de la vaga de 15
de febrer de 2019, DIEM PROU DE MANIPULACIONS:
4XLQDQRUPDWLYDPDUFDTXqHVSRWGLVFXWLURQRHQXQFRPLWq
G HPSUHVD"

•
)$/6(QODSURSRVWDQRKL
KDXQOtPLWHFRQzPLFQLGH
FDWHJRULHVSURIHVVLRQDOV
1RPpVFDOOOHJLUHO
GRFXPHQW
35,0(5$0(17,'$

6t"6HJXU"&RPODUHGXFFLy
GHMRUQDGDHQTXqHVYD
H[FORXUHHOSHUVRQDO
IDFXOWDWLX"&RPHO
•
VRODSDPHQWGHMRUQDGDTXH
WDPEpO H[FORX"
6(*21$0(17,'$

No es pot traslladar als Comitès d’Empresa propostes sesgades/parcials del
seu acord de desconvocatòria.
Segons el seu escrit la proposta que traslladen beneficia a tots els
treballadors i treballadores de la sanitat, DONCS NO ES VERITAT, nomes
beneficia a aquells treballadors quin salari mensual sigui superior a
2654,60€, es a dir al GRUP 1.
Nosaltres volem negociar aspectes que tinguin repercussió pet a TOTS ELS
GRUPS PROFESSIONALS, (inclòs el grup 1).
¿Perquè no demanen que és faci també extensiu que un 15% de la jornada
de la resta de grups professionals es destini a formació?. O que altres
professionals com les infermeres tinguin un mínim de visites en funció de
un mínim de temps assistencial? Etc..

$ODSODWDIRUPD
VLQGLFDO
FRQMXQWDHVYD
GHPDQDUXQ
DXJPHQWGHOHV
KRUHVGH
IRUPDFLyDOD
TXDO&&228*7
L6$76(YDQ
UHQXQFLDUDPEOD
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6,6&$7$UDVt
KRYROHQ"

/DUHFODPDFLyQRHVIDSHUDOVIDFXOWDWLXVVLQySHUDOVSDFLHQWVLJXDOWDWHQOHVYLVLWHVLFRQVXOWHVGHO ,&6LOD[DU[DFRQFHUWDGD0&QRWpFDSSUREOHPD
HQTXqHVUHFODPLWDPEpXQDPLOORUDGHFRQGLFLRQVSHUDOSHUVRQDOLQIHUPHULDSHUzFDVXDOPHQWILQVDUDQLQJ~QRKRKDYLDGHPDQDW

•
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•
PHVXUHVHOLPLQHQ
UHWDOODGHV
7(5&(5$0(17,'$

El sindicat de MC clarament s’ha desmarcat de l’àmbit de la negociació
col·lectiva, amb l’únic propòsit de seguir avançant en un àmbit de
negociació exclusiu d’aquest sindicat, al marge de la resta de professionals
del sector. De fet van votar en contra de l’equiparació del salari dels
professionals del Grup 2 de Hospitalària i Primària.
Cap de les propostes que ara ens porten estaven incloses en la plataforma
unitària que vàrem fer de comú acord tots els sindicats MC inclòs.

0&KDSDUWLFLSDW
HQWRWHVOHV
UHXQLRQV
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OHVTXDOVKDHVWDW
FULGDW
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UHXQLyTXHGRQD
HOYLVWLSODX
GHILQLWLXDO
FRQYHQL0&HV
GHVPDUFDROD
GHVPDUTXHQ"

Per tant no veiem cap intenció real del sindicat de Metges de Catalunya de millorar
les condicions dels treballadors (si mes no de tots) sinó únicament un pretext
per legitimar la seva negociació fora de l’àmbit del conveni.
1RPpVFDOOOHJLUVHQVHDSULRULVPHVQL
Barcelona 6 de maig de 2019

SUHMXGLFLVODOLWHUDOLWDWGHODSURSRVWD
SUHVHQWDGDSHUYHXUHHOVEHQHILFLDULVGH
ODPDWHL[D
48$57$0(17,'$
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