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Després de reiterades intervencions de les parts i malgrat l'aproximació en les
seves posicions, es constata per part dels mediadors que els posicionaments
resten encara allunyats per poder assolir un acord.

A f¡ ¡ efecte de donar una sortida al bloqueig en la negociació de conveni, els
mediadors efectuen una proposta a les pads, la qual s'annexa a la present
acta. Aquesta proposta serà sotmesa per a la seva aprovació, si s'escau, als
òrgans de representació de cadascuna de les parts.

Per part de CCOO I UGT es manifesta que davant la situació actual i el perill
que corre el conveni col.lectiu amb la fi de la ultra activitat el proper 7 de juliol,
s'accepta la proposta de mediació del Departament d'Empresa i Ocupació, fent
un exercici de responsabilitat per tal d'evitar la caiguda del conveni col.lectiu i el
desmembrament del SISCAT, i en aquest context, es valora com una sortida
possible, pendent de ratificació pels treballadors i treballadores afec{ades.

El sindicat Metges de Catalunya posa de manifest la seva total disconformitat
amb el contingut de la proposta per responsabilitat amb tots/es els/les
treballadors/es del SISCAT i pensant que és molt pitjor per aquests I'acceptació
i consolidació de retallades que no pas el que pugui passar un cop decaigut
I'actual conveni en ultra activitat.

Per part de les patronals es manifesta que es valora positivament la proposta
atès que la proximitat de la fi de la ultra activitat del conveni tindria unes
conseqüències negatives no desitjades.

Acabant l'acte, les parts signen I'acta amb els representants de l'Administració
quan són les 06:00 hores del 12 de juny de 2013 i en el lloc indicat al
començament.
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SISTEMA SANITARI INTEGRAL DE UTILITZACIÓ PÜBLICA DE CATALUNYA
(srscAT)

ASSISTENTS

Per part de la Direcció General de
Relacions Laborals
i Qualitat en el Treball:
Ramon Bonastre Bertran
Jordi Miró i Meix
Àngels Cuadrada Basquens
Jordi Puiggali i Torrentó

Per part de la representació
empresarial:
UNIO CATALANA D'HOSPITALS
Xavier Baró
Joan Maria Adserå
Paco Carretero
CONSORCI DE SALUT I SOCIAL
DE CATALUNYA
Manel del Castillo Rey
Francesc José Maria Sánchez
Pilar Rol Miguel
ASSOCIACIO CATALANA
D'ENTITATS DE SALUT
Lluís Planas

Per part de la representació dels
treballadore:
UGT
José Manuel Domínguez
Montserrat González
lnmaculada Vivar
Maria José Molina
José ManuelAliste
Joan Ramon Barrachina
Carmen Expósito
ccoo
M. Carme Navarro Soberbio
Rosalia Port Gimeno
Juan Antonio Vázquez Sánchez
Ascensión Rodriguez Casado
Cristina Cruz Mas
Josep Maria Yagüe Polo
Javier Sobrino Martlnez
METGES DE CATALUNYA
Albert Tomás
Jordi Cruz
Xavier Lleonart
Carmen Bruno
Teresa Blasi Gacho

ACTA

A la ciutat de Barcelona, a la seu de la Direcció General de Relacions Laborals
i Qualitat en el Treball, quan són les 16:00 hores del dia 11 de juny de 2013, es
reuneixen les parts ressenyades al començament per tractar de la petició de
mediació que efectuen la part empresarial i els sindicats CCOO ¡ UGT per tal
de desbloquejar la negociació del conveni col.lectiu del SISCAT,

Per part dels sol.licitants s'aceæpta la mediació que efectua el Departament
d'Empresa i Ocupació. I el sindicat Metges de Catalunya s'adhereix i

mediació.
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