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El Govern de la Generalitat ha dificultat les negoc iacions a la sanitat concertada 
per interès electoral 
 
L’ACTE DE MEDIACIÓ DE LA XHUP FINALITZA SENSE ACORD  
 
Ahir es va fer al Departament de Treball l’acte de mediació sobre la jornada anual del sector de la 
XHUP. Aquesta mediació va ser sol·licitada per les organitzacions patronals davant la impossibilitat 
d’arribar a un acord en la Comissió Negociadora del Conveni. 
 
CCOO vam tenir una reunió prèvia amb el director general de Relacions Laborals en què vam 
manifestar la nostra voluntat d’arribar a un acord. El director general va dir-nos que aquest era un 
assumpte important que tindria prioritat i que ens citaria en un termini breu per fer la mediació. Ha 
passat més d’un mes i mig. 
 
A l’acte de mediació, CCOO hem manifestat el nostre desacord amb l’actuació irresponsable del 
Govern de la Generalitat. Atesa la importància del sector i la gran quantitat de treballadors afectats, 
l’Autoritat Laboral es va comprometre a accelerar aquest procediment, però el Govern, atenent a 
criteris purament electorals, ha impedit que es pogués fer abans de les eleccions, ja que en plena 
campanya electoral no podia permetre’s un fracàs en les negociacions d’un sector tant important.  
 
Des que es va suspendre la negociació del conveni s’han produït alguns fets de molta importància: en 
alguns centres de treball s’han fet ofertes diverses sobre la jornada intentant fragmentar la negociació 
i, a més, s’han conegut algunes notícies sobre els pressupostos de 2013. Tot això ha augmentat la 
conflictivitat als centres de treball i ha canviat l’escenari negociador. CCOO hem valorat la nova 
situació i creiem necessari que la negociació torni a la Comissió Negociadora on caldrà fer la 
negociació global de tot el conveni. No acceptarem negociar la jornada a banda de la resta de 
condicions laborals, ja que les presses que les organitzacions patronals van manifestar per acordar 
abans de res la jornada laboral no estaven justificades: la urgència per establir la jornada laboral ha 
desaparegut quan ha primat l’interès electoral d’un Govern irresponsable més preocupat pel seu 
interès particular que per la solució d’un problema a la sanitat pública de Catalunya. 
 
CCOO conscients de la greu situació per la qual travessa el país estàvem disposats a arribar a un 
acord que suposava un increment de la jornada laboral si es garantia que aquest increment de jornada 
no s’aprofitaria per justificar acomiadaments i es mantenien les plantilles; un acord d’aquest tipus 
hauria permès incrementar l’activitat dels centres sanitaris i disminuir les llistes d’espera. 
Lamentablement, l’exercici de responsabilitat que va fer CCOO no ha estat correspost pel Govern de 
la Generalitat que,per segona vegada a les negociacions a la sanitat pública, ha anteposat els seus 
interessos particulars, en aquest cas electorals, a l’interès general del país. 
 
CCOO lamentem que, en una situació de greu crisi econòmica que està posant en perill serveis bàsics 
com la sanitat, el Govern enlloc de col·laborar amb sindicats i patronal es dediqui a dinamitar possibles 
acords que serien beneficiosos no només per als treballadors i les treballadores, sinó per al conjunt de 
la ciutadania. 
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