
L'acord de mediació del conveni de la XHUP 

no s'ha de ratificar!
CCOO i UGT, fidels a la seva tradició de pactar amb les patronals i  amb els governs a canvi de 
beneficis sindicals, estan promovent intensament la ratificació del preacord de mediació del conveni 
de la  XHUP. I  si  Boi  Ruiz  amenaça amb tancar  hospitals  si  el  personal  es nega a acceptar les 
retallades, com ha fet en el cas de Sant Pau, aquests dos grandíssims sindicats practiquen igualment 
la política de la por, fent servir hipotètics perills com el més que discutible decaïment dels drets que 
ens proporciona l'actual conveni o la increïble possibilitat que la via jurídica autoritzi les patronals a 
implantar les 1705 hores anuals.

Necessiten brandar fantasmes perquè volen, tant sí com no, ratificar immediatament el preacord. El 
suposat referèndum, que diuen que estan fent, manca de les mínimes condicions democràtiques, per 
la precipitació, per l'absència de dates, per la falta de concreció del sistema de consulta... que, en 
definitiva, són obstacles intencionats per impossibilitar la presentació d'arguments contraris i garantir 
al personal la informació necessària per decidir.

El preacord no es pot ratificar perquè:

1.- L'increment de jornada, a més de precarització de les condicions laborals, suposarà més atur entre 
el  personal  de la  sanitat,  contràriament  al  que absurdament  diuen les  patronals  i  el  govern.  Per 
dignitat, que en tenim, hem de mantenir el nostre crit: "No treballarem ni una hora més". Recordem 
que l'augment de jornada i la reducció de les plantilles dels serveis públics són objectius marcats per 
les consultores neoliberals des del començament d'aquesta gran estafa.

2.- L'acceptació de la reducció salarial del 5% a canvi del manteniment de la paga extra representa 
renunciar a drets aconseguits judicialment i amb les lluites, al temps que acceptar que les pagues 
extres són prerrogatives graciables de les patronals.

3.- La vinculació dels objectius a l'equilibri pressupostari suposa la seva pràctica desaparició

4.- La suposada transitorietat de les mesures és un engany. A ningú se li escapa que "la crisi" no 
s'acabarà fins que nosaltres no li  posem fi.  Que la cobdícia i  les ganes dels  nostres patrons de 
mantenir-nos sotmesos no tenen límit. No només volen que les retallades s'eternitzin sinó que es 
reserven el dret a incomplir aquest mateix conveni. En tenim el recent exemple del conveni del Parc 
Salut  Mar,  de  característiques  similars  a  aquest,  lamentablement  signat  també  per  Metges  de 
Catalunya i posat als núvols per gestors del calat de  Josep Maria Via, incomplert als pocs mesos 
d'haver estat signat.

En aquests moments en què els nostres governants estan més desprestigiats que mai, en què la 
dèria privatitzadora és més evident que mai, és del tot inconvenient proporcionar balons d'oxígen, 
com seria aquest conveni, a les patronals i al Govern. És indigne que hi hagi sindicats que els facin el  
joc. Hem de dir més fort que mai "Que no, que no, que no ens representen!".
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