
¿El Conveni SISCAT es prorroga? ¿Ens volen tornar a fer passar bou per 
bèsOa grossa? Quina vergonya. Se'ns pixen a sobre i diuen que plou...!!!

Una vegada  més  i  com sempre,  els  sindicats  signants  del  merdós  Conveni SISCAT (CCOO,  UGT i SATSE) 
segons sembla estan disposats a trair els interessos del col·lecOu de persones treballadores i doblegar-se en  
acOtud servil davant de la patronal que és qui realment ha tret profit de les retallades i misèries.

Després de veure les perniciositats i indecències del Conveni i que aquest més que un avenç ha estat una  
retallada de drets i interessos dels treballadors i una eina eficaç en mans de la voràgine economicista de les  
patronals  del  sector  (res  de nou pels  que al  seu temps ja ho vam afirmar),  els  delegats  dels  sindicats  
signants  no  paraven de  repeOr  als  centres  que  el  Conveni  es  denunciaria  abans  de  la  seva caducitat.

Tal com suposàvem és tot una menOda més per jusOficar la incomp etència de les seves cúpules dirigents 
obsessionades únicament a obtenir prebendes més que a defensar a les persones treballadores del sector.

Segons les nostres informacions NO s'ha denunciat el  conveni  (com s'ha dit  per la boca peOta),  ans al  
contrari, allò que pretenen fer en una operació fraudulenta de maquillatge del mort (el conveni  SISCAT) és 
PRORROGAR-LO posant a  la  pràcOca  uns  conceptes  que  ja  havien  d'haver-se  aplicat  en  el  moment  de  
l'entrada en vigor del conveni i no ho van fer (amb connivènc ia de les parts negociadores) però que ara i  
gràcies  a  l'"eficàcia"  dels  sindicats  CCOO,  UGT i  SATSE serien avenços  aconseguits.  Tot  plegat  una  altra  
operació d'escenografia patèOca i denigrant sense que encara la patronal hagi passat el ribot. Allò que s e'n 
diu: "fer passar bou per bèsOa grossa".

Per a jusOficar la pròrroga del conveni ara sol·liciten: L'increment de l'1% equiparat al percebut pel personal  
del sector públic de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2016 (Dll  1/2016 de 19 de Gener) i implementar 
els 2 dies de lliure disposició addicionals que preveu el Conveni SISCAT (2015/16) per aquelles persones que  
varen veure incrementada la seva jornada laboral.

¿Ara reclamen l'equiparació de l'1% del personal del sector públic i no van dir res, ni van donar suport (ans 
al  contrari)  quan CATAC-CTS/IAC reclamàvem davant els  tribunals l'aplicació de l'increment del  3,6% de  
tarifes  a  parOr  del 01/05/2015  per  part  del  Servei  Català  de  la  Salut,  i  que  la  patronal  va  cobrar  i  
embutxacar-se  sense  reverOr-ho  als  treballadors  tenint  en  compte  l'afectació  real  de  la  disminució  
pracOcada a cada empresa? Au, vaaaaaa...!

Quan es va denunciar al TSJC i demanar  l' anul.lació del Conveni SISCAT per part de Metges de Catalunya i 
els sindicats no signants (entre ells CATAC-CTS/IAC), CCOO, UGT i SATSE, agafats de la mà i fent pinya amb 
les patronals, en una trista o històrica imatge pel sindicalisme de classe, van DEFENSAR la plena vigència i  
bona salut del Conveni i van ridiculitzar els sindicats denunciants. No valen ara lamentacions que no són  
més que excuses per quedar bé davant els treballadors i després conOnuar fent la seva.

Que es deixin de punyetes i d'una vegada per totes s'agafi el bou per les banyes i es lluiO per l’aplicació del  
nostre lema d'UNA SANITAT, UN CONVENI. El de millors condicions. La diferenciació entre els treballadors de  
la sanitat de l'ICS i nosaltres són molt importants. La gent del  SISCAT som la gallina que viu al pis de sota i 
que les de dalt se'ns caguen a sobre.
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