



A fora del Conveni SISCAT també hi ha vida…!!! 

En una última reunió de mediació al Departament de Treball celebrada aquest 
divendres 15 de febrer, el sindicat Metges de Catalunya i les patronals Unió Catalana 
d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana 
d’Entitats de Salut (ACES) han signat un acord que atura la vaga. La convocatòria 
estava adreçada als facultatius de la sanitat concertada per als dies 18, 19, 20, 21 i 
22 de febrer. 

En un comunicat elaborat per Metges de Catalunya, el sindicat ha traslladat que el 
pacte inclou mesures favorables per al personal facultatiu que havien estat excloses 
del segon conveni col·lectiu del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT).  

Els acords aconseguits i l'estratègia sindical de Metges de Catalunya constata i 
justifica amb escreix que no signessin el Conveni SISCAT per considerar-lo com 
nosaltres un mal conveni i una estafa als professionals. 

Tot plegat deixa en ridícul una vegada més als sindicats signants (CCOO, UGT 
i SATSE) que estan entestats a vendre fum i justificar allò que no se sosté de cap 
manera, un conveni amb inconcrecions, mancances i paranys, obert a interpretacions 
favorables només a les patronals per la inoperància de la Comissió Paritària, que per 
la seva alta irresolució, no és ni molt menys l'òrgan per a la interpretació i vigilància 
del Conveni col·lectiu. 

Metges de Catalunya ha demostrat que a fora del Conveni SISCAT també hi ha vida 
per tant demanem una vegada més la derogació del Segon 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 i s'efectuï la 
negociació d'un nou conveni amb el Servei Català de la Salut, principal pagador i 
responsable de la sanitat de Catalunya i tots els sindicats amb presència al sector que 
equipari a totes les persones treballadores del sector públic i el concertat. 

Des de CATAC-CTS/IAC volem fer arribar la nostra felicitació al sindicat Metges de 
Catalunya perquè un cop més queda demostrat que és amb la lluita com s'obtenen les 
victòries i les conquestes laborals tal com ens ensenya la històrica vaga de La 
Canadenca que ara ha fet 100 anys. 
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