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Per què no hem signat el I Conveni de la Sanitat Concertada de Catalunya? 

 
Metges de Catalunya (MC) no ha signat el I Conveni de la Sanitat Concertada de Catalunya. El motiu 
pel qual no hem signat és molt simple: PER COHERÈNCIA. 
 
Durant les llargues negociacions que han tingut lloc, hi ha hagut moments en què tota la part social va 
manifestar el seu acord en què no es traspassessin determinades línies vermelles: 
 

- Exigíem la presència del CatSalut a les negociacions. Es pot donar la paradoxa que, amb 

un conveni acabat de signar, les empreses diguin que no tenen recursos i no paguin, o es 

despengin del conveni, tal com preveu el propi redactat. 

- Exigíem condicions retributives i de jornada en cap cas inferiors a les del VII Conveni 

de la XHUP. Hi ha col·lectius que mantindran una jornada superior i les condicions 

retributives, amb les DPO vinculades a l’equilibri pressupostari, seran pitjors. 

- Exigíem el respecte a les sentències fermes sobre temes laborals i retributius. El 

conveni signat torna a ignorar les sentències sobre el preu de l’hora de guàrdia, que deixen 

molt clar que no pot ser inferior al preu de l’hora ordinària, incloent tots els conceptes 

retributius. Els signants saben que signen un conveni en aquest punt IL·LEGAL. 

- Exigíem la remissió a l’Estatut dels Treballadors com a única norma de rang superior i 

regular les jornades i descansos del personal sanitari (grups 1, 2 i 3). I precisament és el 

no s’ha fet en aquest Conveni. La desregulació de la jornada i els descansos deixa tot el 

personal sanitari en una situació d’indefensió i incertesa total davant possibles modificacions 

per part de les empreses. 

- Exigíem que cap nivell de carrera professional romangués congelat. En aquest conveni 

es manté congelat la percepció del nivell D. 

De tot això hi ha constància a les actes de les reunions mantingudes. Perquè aquest nou conveni 
traspassa totes aquestes línies vermelles no l’hem signat. Ho vam dir a l’octubre, juntament amb la 
resta de sindicats, i ho seguim dient ara, en solitari. 
 
En tot cas, sempre hem defensat que una decisió d’aquesta transcendència s’havia de ratificar per 
tots els treballadors en referèndum. Ens preguntem per què no s’ha volgut fer. 
 
Molts altres aspectes del conveni poden ser perjudicials o, si més no, incerts. Per exemple, es 
preveuen comissions amb la potestat de modificar el que s’ha signat. És a dir, encara es podrien 
empitjorar més les condicions signades. 
 
Ens hem sentit expulsats de la mesa del conveni -de fet, un representant de la Patronal ho va 
verbalitzar literalment- i, en conseqüència, hem començat a actuar. Diran que mai no signem res, 
FALS, o és que no hi ha centres amb pactes signats per MC? Diran que només defensem els 
facultatius (no és així, però seria lícit), que som ocultistes i conspiradors (recordatori: vam convidar 
CATAC, CGT i FAPIC a les reunions negociadores i van ser expulsats per altres organitzacions). 
TOTES AQUESTES AFIRMACIONS SÓN FALSES. 
 
El temps dirà qui tenia raó. Mentrestant nosaltres seguirem defensant el que hem dit des del primer 
dia, amb compromís i coherència. No tolerarem cap il·legalitat ni cap conxorxa, i les que 
descobrim les denunciarem i les farem públiques. Seguirem defensant a tots els facultatius de 
Catalunya (metges, psicòlegs, odontòlegs, biòlegs, farmacèutics...) amb la mateixa empenta 
que els hem defensat fins ara i amb tots els mitjans al nostre abast. 
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