
 
 

 
A: President José Montilla 
 Consellera Marina Geli 
 
 
 
Benvolgut/da: 
 
Li lliurem aquest escrit perquè quedi constància del malestar i rebuig absolut que fem els treballadors de 
la Sanitat privada concertada, en relació al Decret 3/2010 de 29 de maig amb les MESURES URGENTS DE 
LA CONTENCIÓ DE LA DESPESA PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA. 
Aquest “decretazo” indica la reducció de les tarifes d’un 3’21% a les patronals i que les empreses amb 
conveni propi han de negociar-ho a la mesa de negociació, que ara mateix està viva amb la negociació 
del VIIIè Conveni de la XHUP (sanitat concertada). 
El resultat d’aquesta mesura de “contenció de la despesa per a la reducció del dèficit públic” que ens 
apliquen les patronals suposa UNA RETALLADA DEL 5% ALS NOSTRES SALARIS DES DEL MES DE JUNY-
2010 i DE MANERA INDEFINIDA....!! 
Perquè el seu govern permet a les patronals que apliquin aquesta reducció directament als nostres 
salaris? 
Perquè el seu govern permet que les patronals se saltin la indicació de negociar a la mesa negociadora 
aquesta situació? 
Entre tots us esteu carregant la NEGOCIACIÓ COL�LECTIVA que des dels Sindicats portem 
anys de lluita per aconseguir, sense deixar de banda la nova Reforma Laboral.... 
Sembla mentida que un govern d’esquerres i progressista permeti aquestes aberracions que suposen 
milers de pasos enrere en les nostres condicions laborals, socials i econòmiques que trigarem un munt 
d’anys en tornar a recuperar. 
Efectivament la “contenció de la despesa per a la reducció del dèficit públic de la Generalitat” l’hem de 
pagar sempre els mateixos? 
Esteu segurs que no hi ha uns altres capítols de despeses que puguin revisar-se per ajudar en aquesta 
reducció del dèficit públic? Qui ha fet aquest dèficit públic que ara pagarem els treballadors “mileuristes”? 
Tot i que trobem injusta la retallada als empleats públics, nosaltres no estem equiparats en condicions 
laborals, socials ni econòmiques amb ells i no fem res més que preguntar-nos: perquè a l’hora de prendre 
mesures restrictives si que pensen en el sector concertat??? 
PARLEM D’EQUIPARAR CONDICIONS I PODREM PARLAR D’IGUALAR RESTRICCIONS. 
Avui fem la inauguració oficial del nostre Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu sense obrir-
lo totalment per raons pressupostàries ... Però la part que funciona ho fa al 100% i a bon ritme gràcies 
als professionals. Potser a partir d’ara li hem de treure un 5% a la qualitat del servei assistencial, ja que 
els professionals sentim que se’ns desprestigia molt fent la mateixa feina i amb la mateixa qualitat per 
menys diners...... 
Per tot això, els hi demanem com a màxims responsables del Govern de la Generalitat i del nostre sector 
sanitari, que prenguin mesures per tal que les patronals seguin a la mesa de negociació del Conveni de 
Sector (XHUP) per negociar aquesta situació i que no prenguin una decisió unilateral d’aplicar el total de 
la reducció de les seves tarifes en els nostres sous. 
Entre tots, PLANTEM CARA A LA CRISI. 
 
Resto a la seva disposició pel que considerin convenient. 
Atentament, 
 
 
 
 
Chari Fernández i Carou 
Secretària General  
Secció Sindical UGT 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
 
Sant Boi, 2 de juliol de 2010 

 


