
 
 

RESOLUCIÓ 

3r COMITÈ NACIONAL DEL 15è MANDAT 

 

A Barcelona, el dia 27 de febrer de 2019, la Unió General de Treballadors de 

Catalunya ha celebrat el 3r Comitè Nacional del 15è mandat i ha aprovat la 

següent 

 

RESOLUCIÓ 

I.- En data 21 de novembre de 2018, després de gairebé un any de negociacions, 

va ser signat un conveni autonòmic, el Segon Conveni Col·lectiu de Treball 

dels centres que pertanyen a les Xarxes d’internament i de Centres i Serveis 

Sanitaris d’Àmbit d'Atenció primària d’Utilització Pública de Catalunya", 

conegut com conveni SISCAT.  Aquest conveni va ser subscrit per les 

organitzacions sindicals UGT, CCOO i SATSE i per les patronals sanitàries del 

sector i afecta a gairebé de 50.000 treballadores i treballadors. 

II.- En data 15 de gener de 2019 el sindicat Metges de Catalunya, minoritari al 

sector concertat i amb una representació de només de 2 membres dels 15 que 

conformen la Mesa Negociadora pel banc social, convoca vaga a la Sanitat 

concertada amb la finalitat de modificar allò previst en un conveni en vigor. 

III.- El conveni sectorial signat preveu en el seu articulat la creació de comissions 

de treball específiques per diversos col·lectius, entre altres el col·lectiu de 

facultatius. 

IV.- L’acord de desconvocatòria de vaga, signat en data 15.02.2019 entre les 

patronals del sector sanitari i un sindicat minoritari, trenca la lleialtat i bona fe  

negocial que ha de presidir qualsevol àmbit de negociació i suposa una ingerència 

il·legal donat que contempla la necessitat que aquests acords siguin ratificats a la 

mesa negociadora pel sindicats no convocants de la vaga, vulnerant un dret 

fonamental garantit per la CE i l’expressió del dret de llibertat sindical. 

 



 
 

És per això que la UGT de Catalunya, davant aquest atac al nostre dret a la 

negociació col·lectiva, RESOL: 

1.- Que mai renunciarà a la negociació col·lectiva com a expressió del dret de 

llibertat sindical, amb ple respecte als mecanismes de negociació reconeguts al 

Títol III de l’Estatut dels Treballadors. 

 

2.- Que mai renunciarà a la negociació col·lectiva, dret fonamental reconegut a 

l’art. 37.1 de la CE, ni a la força vinculant dels convenis col·lectius assolits amb la 

legitimació negocial que atorga la representativitat sindical. 

 

3.- Que defensarà el respecte a allò acordat sobre la base de la bona fe negocial i 

l’existència d’un únic marc de negociació, amb respecte de les regles que 

regeixen la negociació col·lectiva establertes a l’Estatut dels Treballadors. 

 

4.- Que defensarà el reconeixent del conveni col·lectiu estatutari, que ha de ser 

l’únic instrument per fixar les condicions de treball i d’ocupació dels treballadors i 

treballadores de qualsevol sector, amb eficàcia jurídica normativa i eficàcia 

personal erga omnes.  

 

5.- El rebuig als acords extraestatutaris que tenen per finalitat excloure a una part 

dels treballadors i treballadores i trencar la negociació i el conveni col·lectiu. 

 

6.- Que dóna ple suport a la vaga convocada pels nostres delegats al sector de la 

sanitat concertada pel proper mes d’abril, els dies 3, 4 i 5 d’abril. 


