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 Afiliada a la confederació europea de sindicats (CES) i a la confederació sindical internacional (CSI) 

La Federació de sanitat de CCOO de Catalunya som tots el afiliats i afiliades,  més de 200 
seccions sindicals constituïdes i 1200 delegats i delegades amb representació a tots els sectors; el 
màxim òrgan de direcció te 60 membres.  La direcció del sindicat es decideix en un procés 
congressual  democràtic i participatiu. Els acords dels òrgans de direcció vinculen tots els afiliats i 
afiliades,  i les possibles discrepàncies s’han de resoldre en els espais de participació i garantia 
definits  a tal efecte. 
La  carta publicada la signen seccions sindicals que representen aproximadament a un 6% del 
total de l’afiliació, i persones que constitueixen el  15%  del Consell federal, màxim òrgan de 
direcció. Val a dir que, dels que signen la carta,   només  4 seccions sindicals i 3 persones 
(membres del Consell) estan afectats pel  Conveni de la XHUP-Sociosanitaris -Salut Mental. Les 
opinions son això: opinions. Els fets  recolzats per dades,son altres. 
Els qui signen la carta no qüestionen el document de mediació ni la possibilitat d’arribar a signar 
un conveni, qüestionen les formes i els plantejaments de com fer la consulta als treballadors 
afectats.  En el sector concertat hi uns 100 centres de treball amb comitè d’empresa, molts tenen 
serioses dificultats per acudir a les assemblees quan es fan centralitzades a Barcelona, és per 
això que la participació s’organitza de forma descentralitzada per comarques. Després d’arribar a 
un preacord a la mesa negociadora es va convocar una assemblea de delegats i delegades 
sindicals de CCOO del sector sanitari. A l’assemblea que es va celebrar el dia 12 hi havia 
representats 31 centres,  dels quals 4 signen la carta, però només dos es van pronunciar (en tot 
cas el 16% de l’assemblea) 
Des de 2010 els centres del sector concertat han patit retallades continues que, davant 
l’impossibilitat de signar un conveni de sector, ha obligat als comitès d’empresa a negociar 
aquestes retallades per tal d’evitar acomiadaments. La reforma laboral i els successius canvis 
normatius els hi ho permet. Hi això ho han fet tots els sindicats que tenen representació i 
responsabilitats als comitès d’empresa: TOTS. Els pactes signats estan a l’abast de qui ho vulgui 
comprovar. 
Per primer cop s’ha fomentat que participin tots els treballadors i les treballadores en la consulta 
justament per la complexitat de la situació, mitjançant la convocatòria d’assemblees a tots els 
hospitals de la XHUP. Però ha de quedar clar que CCOO no és un sindicat assembleari, te òrgans 
de direcció elegits democràticament,  on es prenen les decisions sempre escoltant i valorant les 
opinions de les seccions sindicals que participen en aquestes preses de decisió mitjançant els 
canals establerts.  
El descontent d’uns pocs no reflecteix la realitat d’aquesta Federació ni del conjunt del sindicat. 
CCOO és molt més, moltes persones treballant cada dia en els centres per  defensar els llocs de 
treball i les condicions laborals que les empreses ens arrabassen. 
La situació econòmica i social és molt complicada i afecta de ple al model sanitari català, és el 
moment perfecte que alguns esperaven per a desmantellar els serveis sanitaris.  L’enemic no som 
nosaltres, l’enemic no és CCOO, l’enemic se’n aprofita de situacions com aquestes per continuar  
l’eliminació dels drets laborals i socials de la classe treballadora.  
Malgrat tot i per sobre de tot,  a CCOO tenim clar el nostre objectiu: la defensa dels drets socials i 
laborals de les persones treballadores. Deixar a més de 45.000 treballadors sense conveni no 
sembla la millor manera de defensar-los.  
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