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INTRODUCCIÓ
El 17 de març de 2017 entrava una nova Direcció a la Federació de Sanitat de Catalunya
encapçalada per la companya Ana Rosa Sevillano.
Aquest informe pretén reflectir el que ha sigut els últims quatre anys de la Federació sota el seu
mandat.
No han estat uns anys fàcils, ens hem trobat amb un panorama polític convuls a Catalunya pel
tema del procés, i més, aquest darrer any amb la crisi sanitària sense precedents, provocada per
la pandèmia, que ha colpejat de manera significativa a tots els professionals del nostre sector.
Des d'aquí el nostre reconeixement per la feina feta, tant sanitària com sindical. Hem estat al
peu del canó davant uns fets que han trasbalsat el món a escala global, sense distincions, tot i
que impactant més en uns sectors que en d'altres i de manera diferent. A sanitat, a més de fer
tota l’acció sindical, les delegades i delegats van renunciar al crèdit horari sindical i es van
incorporar als seus llocs de treball.
Durant la crisi sanitària s'ha valorat la salut com a element imprescindible. S’ha demostrat, més
que mai, que les professions relacionades amb la salut i el benestar de les persones són
vocacionals i això ha fet possible el seu alt grau d'implicació. Hem estat, un cop més, un exemple
per la societat.
Podem parlar de dades macroeconòmiques per veure l'evolució d'aquest any, però totes
aquestes dades no tenen gaire sentit després de més d'un any de pandèmia que ha afectat no
només a la salut sinó a l'economia mundial.
L'atur ha colpejat a una societat que es venia recuperant de la darrera crisi i la situació no ha fet
més que continuar precaritzant als sectors més dèbils, com un que ens toca de prou, la
dependència.
Lamentablement hem hagut de passar aquesta crisi sanitària perquè la societat comenci a
prendre consciència del que anàvem reclamant des de fa anys, que calia invertir i millorar la
situació tan econòmica com a laboral d'aquest sector tan feminitzat, com són la dependència i
la teleassistència.
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La investigació i la recerca ha esdevingut un altre sector que ha tingut un gran protagonisme en
aquesta pandèmia. Professionals altament qualificats, fent una feina vital pel desenvolupament
d'una societat i, amb sous molt baixos, i condicions laborals precàries que moltes vegades es
veuen abocats a marxar de Catalunya.
La manca de governs estables a l'Estat i de pressupostos al Govern de la Generalitat ha propiciat
una clara manca d'inversions en infraestructures sanitàries i en diàleg social, en matèria de
recuperació laboral i social.
El sindicat ha estat present en totes les mobilitzacions, essent part activa important en la majoria
d'elles.
En política sanitària hem continuat participant activament en la Cimera de la Salut i en els
diferents grups de treball creats dintre del Fòrum pel Diàleg de les Professions Sanitàries, on
CCOO va aportar sis professionals d'infermeria a debatre els nous reptes que va plantejar el
Departament de Salut, per afrontar un canvi de model sanitari.
A la sanitat concertada (SISCAT) s'han fet avenços considerables com: consolidar el Conveni
assolint fites tan importants com la recuperació de la jornada de 1620 hores pel torn diürn, la
remuneració de les ITs al 100% des del primer dia, l’equiparació retributiva dels professionals de
l'àmbit de l'atenció primària i de l'àmbit de l'atenció hospitalària, i recursos humans per
desenvolupar el conveni o els increments salarials com la funció pública.
A la sanitat privada, per primera vegada, s'ha pogut aconseguir el reconeixement professional
amb la implementació de la carrera i la incentivació professional, a més d’una pujada salarial
aproximada del 3,40% en dos anys.
A l'ICS hem mantingut les mobilitzacions, recuperant part dels drets perduts i es va aconseguir
la fita de guanyar les eleccions a Catalunya després de 17 anys, plantant cara als sindicats
corporatius, fet que garantia recursos humans per la Federació.
En el sector de la Geriatria hem aconseguit negociar, el tan esperat i lluitat, I Conveni Català. Un
objectiu que la direcció sortint es va posar des del primer dia i que finalment ha aconseguit.
En Investigació i Recerca, després de molts anys de lluita hem aconseguit consolidar les bases
per iniciar la negociació del I Conveni.
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Tenim clar que la formació és un dels pilars sindicals, hem potenciat el seu accés i divulgació.
Hem posat en marxa el servei d'acollida als nostres delegats i delegades per la seva aproximació
al sindicat.
La Secretaria de la Dona ha anat guanyant pes al llarg d'aquests anys, com no pot ser d'altra
manera, en un sector tan feminitzat com el nostre.
S'han fet inversions a la Federació i no només s'han sanejat les finances i liquidat els deutes, sinó
que es tanquen aquests quatre anys amb una posició econòmicament forta.
Pel que fa a la Comunicació de la Federació ha tingut un gran creixement a través de tots els
seus canals, tan importants en aquest temps de xarxes.
El balanç d'aquests quatre anys és del tot positiu. Encara que probablement hi ha hagut alguna
deficiència, s'ha fet molta feina i s'han complert pràcticament tots els objectius que ens havíem
marcat fa quatre anys. Es deixa el camí posat per continuar creixent i millorant com a Sindicat
per aconseguir els nostres objectius, millorar les condicions laborals de totes i tots els
treballadors de la Federació de Sanitat.

5

FEDERACIÓ DE SANITAT DE CCOO 6
INFORME 12è CONGRÉS
FINANCES - BALANÇ
Per fer valoració de les finances de la Federació de Sanitat de Catalunya durant aquests quatre
anys, hem de tenir en compte diversos paràmetres:




Com estàvem inicialment
Com estem actualment
Què hem fet amb els diners aquests quatre anys

Inversions importants que hem realitzat:
Hardware i software



Renovació de l’equipament informàtic, introduint nous ordinadors i
impressores
Creació de sala per videoconferències

Adequació d’estructures



Obres d’adequació de la Federació, renovant els espais com l’entrada, canviant
part del terra, obrint nous espais com la sala de reunions
Renovació part del mobiliari de taules i cadires

Mobilitat


S’incrementa els cotxes de rènting per tal d’afavorir l’acció dels companys al
territori. Quan van entrar al 2017 hi havia dos cotxes (Barcelona i Tarragona) i
actualment hi ha cinc (dos a Barcelona, Tarragona, Vormaros i Vallès
Occidental)

També hem tingut una nova despesa durant aquest mandat, que ha sigut la del Gabinet
mancomunat de la CONC. Fins al 2017 l’assessorament es feia a la Federació, això suposava una
font d’ingressos per la mateixa. A partir de la creació del servei d’assessorament mancomunat
de la CONC, no sol no hi ha cap ingrés per la Federació, sinó que cada Federació passa a
contribuir econòmicament a les despeses d’aquest servei.
L’any 2017 la Federació de Sanitat tenia un deute amb la CONC de 72.835 € que hem anat reduint
any rere any. Actualment és la CONC la que té un deute amb la federació de 84.426 €
Moviments de saldo entre la CONC y la Federació de Sanitat:
2017

2018

2019

2020

Actualitat

- 72.835 €

- 43.784 €

- 30.877 €

- 15.573 €

+ 84.426 €
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SALDO ECONÒMIC AMB LA CONC
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(€100.000)
Series1

2017

2018

2019

2020

actualitat

(€72.835)

(€43.784)

(€30.877)

(€15.573)

€84.426

El saldo bancari a data 15 de març de 2017 era de 73.163 € i actualment és de 68.251 €, per tant
pràcticament és el mateix saldo que es va trobar la direcció que ara surt.
A continuació detallem algunes dades econòmiques significatives, en alguns casos mostrem les
dades de tancament de 2016 (aquesta Direcció va entrar el maig de 2017) per veure on estàvem
i la feina que s’ha fet aquests quatre anys:
 Reducció de despeses en dietes i viatges:
2016
2017
2018
60.081 €
55.917 €
38.648 €


2019
42.179 €

No es fiquen dades 2020 perquè degut a la pandèmia surten molt alterades (la despesa 2020 ha sigut de
21.657 €).

 Augment de publicitat i propaganda (marxandatge) com a eina d’eleccions i acció
sindical:
2016
2017
2018
2019
370 €
715 €
8.096 €
35.825 €


No es fiquen dades 2020 perquè degut a la pandèmia surten molt alterades (despesa 2020 ha sigut de
4.518 €).

 Reducció despesa en telefonia mòbil:
2016
2017
2018
9.611 €
8.872 €
8.595 €

2019
7.504 €

2020
5.952 €

Un dels fets que ha ajudat a tindre aquests bons resultats econòmics, a part d’optimitzar les
despeses, ha estat l’increment d’afiliació que hem tingut aquests quatre anys. Aquest incremet
ha fet que tinguem un major ingrés, a pesar de la especial situació tant política, pel tema del
procés, com de crisis a causa de la pandèmia.
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ORGANITZACIÓ
SISCOM
Amb motiu de la entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, el sindicat ha hagut de fer mesures en la informació
i formació de les delegades i delegats de CCOO pel tractament de les dades personals tant
d'afiliades i afiliats, com de treballadores i treballadors amb els quals estem en contacte directe.
S'ha mantingut la informació al dia respecte a les novetats, reglaments i posades en marxa de
mesures concretes.
En matèria de formació de protecció de dades, la Federació és la que més ha participat segons
el nombre de delegades i delegats que té, respecte d'altres federacions.
També dir que durant aquests anys, no hem tingut cap problema important vers la protecció de
Dades.
Vam posar en marxa un petit protocol per utilitzar les dades electròniques que la funció pública
va facilitar al mes de març i que contenien totes les adreces de correu gencat.cat dels
professionals de l'ICS. Així tenim una eina important per donar informació però alhora una
responsabilitat en l'ús de les mateixes per no incomplir la Normativa.
Som conscients que queda molt per fer i que no és un tema que estem acostumats a tractar,
però serà imprescindible que tothom sigui coneixedor/a en aquest tema perquè el futur demana
ampliar la tecnologia i la informació digital.
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AFILIACIÓ

AFILIACIÓ PER SECTORS

L'afiliació ha tingut un augment
constant al llarg de tot l'any 2019 i
2020,

l'avaluació

20 490
996

1973

d'aquest

augment ha estat per molts
62

factors, des de l'oferta formativa

1385

856

de Fysa fins a l'acció sindical de
demandes en el sector de geriatria.

417
93

A data 31 de desembre de 2020, a

3095

la Federació de Sanitat teníem un
total de 9.387 persones afiliades
repartits en diferents sectors:

Altres-Sanitat

Conveni propi - Sanitat

Geriàtrics-Sanitat

ICS-Sanitat

Oficines de farmàcia

Pensionistes-jubilats/des

Privades-Sanitat

Pròtesis dentals - Sanitat

SISCAT-Sanitat

Veterinaris-àries-Sanitat

Evolució de l’afiliació per sectors de Març del 2017 fins el 2020.

31/3/2017
Sector
Altres-Sanitat
Conveni propi
- Sanitat
GeriàtricsSanitat
ICS-Sanitat
Oficines de
farmàcia
Pensionistesjubilats/des
PrivadesSanitat
Pròtesis
dentals Sanitat
SISCATSanitat
Veterinarisàries-Sanitat
Total

9

30/11/2018

31/12/2019

31/12/2020

Diferencia
2017-20

Afiliació

%

Afiliació

%

Afiliació

%

Afiliació

%

412

5,20

395

4,59

404

4,58

490

4,88

+78

726

9,16

811

9,42

868

9,84

996

9,57

+270

1.159

14,62

1.299

15,09

1329

15,07

1.385

14,5

+226

2.609

32,91

2.964

34,43

3021

34,26

3.095

33,19

+486

75

0,95

96

1,12

101

1,15

93

1,02

+18

286

3,61

354

4,11

374

4,24

417

3,68

+131

765

9,65

812

9,43

853

9,67

856

9,69

+91

30

0,38

47

0,55

64

0,73

62

0,47

+32

1.853

23,38

1.820

21,14

1789

20,29

1.973

22,83

+120

12

0,15

11

0,13

16

0,18

20

0,17

+8

7927

100

8609

100

8819

100

9.387

100

+1460
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AFILIACIÓ PER GÈNERE DESEMBRE 2020

Gènere

Nº Afilades/ats

Percentatge

Dona

7415

79%

Home

1972

21%

Total

9387

100,00%

21%
DONA
HOME

79%

AFILIACIÓ PER EDAT
Nº Afiliades/ats
Edat

Mar-2017

2018

2019

2020

Millora respecte 2017

< 30 anys

398

525

577

717

80,15%

31 - 40 anys

1456

1545

1558

1.645

12,98%

41 - 50 anys

2275

2420

2.444

2.599

14,24%

51 - 59 anys

2837

3007

3.000

3.041

7,19%

>60 anys

961

1112

1240

1.385

44,12%

Total

7927

8609

8819

9387

18,42%

AFILIACIÓ PER EDAT
3500

80,00%

3000

70,00%
60,00%

2500

50,00%

2000

40,00%
1500

30,00%

1000

20,00%

500

10,00%

0

0,00%
< 30 anys
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31 - 40 anys

41 - 50 anys

51 - 59 anys

Nº Afiliades/ats 2017

Nº Afiliades/ats 2018

Nº Afiliades/ats 2020

Nº Afiliades/ats Increment

> 60 anys

Nº Afiliades/ats 2019
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AFILIACIÓ PER TERRITORIS

AFILIACIÓ PER TERRITORIS
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

811
773

VORMAROS

752
753

1.062
851

V.OCCIDENTAL-CAT.CENTRAL

825
789

689
727

TERRES DE LLEIDA

670
614

782
676

TARRAGONA

672
619

913
827

COMARQUES GIRONINES

832
758

4.037
3.897

BARCELONÈS

3.811
3.556

1.093
1.068

BAIX LLOBREGAT-APAG

1.030
1.010
0
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AFILIACIÓ DELEGADES I DELEGATS
Delegades Delegats Total
1015

283

Afiliades/ats No afiliades/ats

1298

790

508

Afiliació delegats i delegades

39%
61%

DELEGATS AFILIATS
DELEGATS NO AFILIATS

VALORACIÓ I OBJECTIUS
La valoració en conjunt és positiva, s’ha augmentat lleugerament en tots els territoris, en totes
les franges d’edat i en tots els sectors.
Respecte a les dades del 2017, cal destacar :



l’increment del 74% de persones afiliades menors de 30 anys.
l’augmentat del 53% al 61% de delegades i delegats afiliats, aspecte on hem de
posar especial atenció per continuar millorant.
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FORMACIÓ
FORMACIÓ CONTINUADA
FYSA

TOTAL GENERAL
FORMACIÓ 2017-2021
SEMFYC
0%
PREPARACIÓ
OPOSICIONS ONLINE
6%

PLA TELEFORMACIÓ
DESDE 2020
21%

3X2 DISTÀNCIA
2%
3X2 CATALUNYA
13%

3X2 TELEFORMACIÓ

3X2 CATALUNYA
TELEFORMACIÓ
2%

COVID DELEGATS
2020
3%

FÒRUM 2020-2021
9%

PLA DE FORMACIÓ
TELEFORMACIÓ
3%

FTFE 2019 FYSA
5%

PLA DE FORMACIÓ
ONLINE
25%

PLA
INFERMERIA
COMUNITÀRIA
1%

13

FYSA-TIC
4%
3x2 CATALUNYA
2017
6%
PLA DE FORMACIÓ
DISTÀNCIA
1%
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Província

3X2
ONLINE

3X2
TELEFORMACIÓ

3X2
DISTÀNCIA

3X2
TELEFORMACIÓ
2021

COVID
DELEGATS
2020
125

BARCELONA

457

76

66

7

GIRONA

198

37

16

2

LLEIDA

128

30

25

3

TARRAGONA

6

3

6

(en blanc)

85

13

Total general

874

159

Província

113

12

125

ANGLÈS
SANITARI

3x2 2017

FÒRUM
2020-2021

FTFE 2019
FYSA

FYSA-TIC

319

185

129

200

2

16

12

29

10

21

72

27

21

12

5

250

188

BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
Sense província

10

TARRAGONA

3

(en blanc)
Total general

334

1

1

301

Província

PLA DE
FORMACIÓ
DISTÀNCIA

PLA DE
FORMACIÓ
ONLINE

PLA DE
FORM
TELEF

PLA INF
COM

PLA TELEF
DES DE
2020

BARCELONA

41

903

103

29

762

204

GIRONA

5

294

14

10

90

63

LLEIDA

2

156

10

23

58

35

TARRAGONA

6

91

6

4

62

3

Total genral

54

1444

133

66

972

305

14

PREP SEM
OPOS
ONLINE FYC
1

1
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TOTAL GENERAL
4%

Provincia

2%

Total
general

BARCELONA

3607

GIRONA

788

LLEIDA

573

sense
província

10

TARRAGONA

239

En blanc

115

Total general

5332

BARCELONA

11%

GIRONA

0%

LLEIDA
sense província

15%

68%

TARRAGONA
en blanc

Província

3X2
DISTÀNCIA

BARCELONA

66

GIRONA

16

LLEIDA

25

TARRAGONA
TOTAL

3X2 DISTÀNCIA
5%
22%
14%

59%

GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

6
113

Província

3X2 ONLINE
10%
1%
14%

BARCELONA
GIRONA

52%

LLEIDA
TARRAGONA

23%

15

BARCELONA

3X2 ONLINE

BARCELONA

457

GIRONA

198

LLEIDA

128

TARRAGONA

6

(en blanco)

85

Total general

874

(en blanco)
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Província

3X2 TELEFORMACIÓ

3X2
TELEFORMACIÓ

BARCELONA

76

GIRONA

37

10%

LLEIDA

BARCELONA

1%

14%

52%

30

LLEIDA

23%

TARRAGONA

GIRONA

TARRAGONA

3

(en blanco)

(en blanc)

13

TOTAL

159

PREPARACIÓ
OPOSICIONS
11%1%

BARCELONA

PREPARACIÓ
OPOSICIONS
ONLINE

BARCELONA

204

GIRONA

63

LLEIDA

35

TARRAGONA

3

Total general

305

GIRONA

21%
67%

Província

Província

LLEIDA
TARRAGONA

PLA INFERMERIA
COMUNITÀRIA

PLA
INFERMERIA
COMUNITÀRIA

BARCELONA

29

GIRONA

10

LLEIDA

23

6%
BARCELONA

44%

35%

GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

TARRAGONA

4

Total general

66

16

15%
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TIC

11%

Província

3%

FYSA-TIC

BARCELONA

129

GIRONA

12

LLEIDA

21

TARRAGONA

21

(en blanc)

5

BARCELONA
GIRONA

11%

LLEIDA

6%

TARRAGONA

69%

(en blanco)

Total general

Província

PLA DE
FORMACIÓ
DISTÀNCIA

BARCELONA

41

GIRONA

5

188

PLA DE FORMACIÓ A
DISTÀNCIA
11%
BARCELONA

4%

GIRONA

9%

LLEIDA

2

TARRAGONA

6

Total general

54

LLEIDA
TARRAGONA

76%

PLA DE FORMACIÓ
TELEFORMACIÓ

Província

PLA
DE
FORMACIÓ
ONLINE

BARCELONA

903

GIRONA

294

LLEIDA

156

TARRAGONA

91

Total general

1444

8%
4%

BARCELONA

11%

GIRONA
LLEIDA

77%

17

TARRAGONA
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Provincia

PLA DE FORMACIÓ
TELEFORMACIÓ

PLA DE
FORMACIÓ
TELEFORMACIÓ

BARCELONA

103
8%

GIRONA

4%

14

BARCELONA

11%

LLEIDA

10

TARRAGONA

6

Total general

133

GIRONA
LLEIDA

Província

FÒRUM 2020-21
1%

TARRAGONA

77%

FÒRUM
20202021

1%

BARCELONA

319

3%
BARCELONA

GIRONA

2

sin provincia

10

TARRAGONA

3

Total general

334

GIRONA
sin provincia
TARRAGONA

95%

Província

3x2 2017

BARCELONA

200

GIRONA

29

3X2 2017 (abans plataf dig)

24%

BARCELONA
GIRONA

10%

LLEIDA

72

Total
general

301

18

66%

LLEIDA
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PLA TELEFORMACIÓ
DES DE 2020

Província

PLA
TELEFORMACIÓ
DES DE 2020

BARCELONA

762

GIRONA

90

LLEIDA

58

TARRAGONA

62

Total general

972

6%
6%

BARCELONA

9%

GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

79%

FUNDACIÓ PACO PUERTO

EVOLUCIÓ
ALUMNES NO AFILIATS

TOTAL ALUMNES

1400
1200

1276

1184

1000
800
806

600
400

698

732

691

458

401

200
0
2017

ANY

2018

ALUMNES NO
AF

%

2019

ALUMNES SI AF

2020

%

TOTAL ALUMNES

2017

458

56,82 %

348

43,18 %

806

2018

698

58,95 %

486

41,05 %

1184

2019

691

54,15 %

585

45,85 %

1276

2020

401

54,78 %

331

45,22 %

732

2248

56,23 %

1750

43,77 %

3998

Total
general
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FORMACIÓ AFILIACIÓ PER
TERRITORIS
900
800
768

700
600
500
400
300
200

221

196

100

174

154

133

0

BAC

PLA FORMATIU 3X2

33%

Afiliades/ats 158
No afilats 316

67%

20

104
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ÀREA

ALUMNES

% ALUMNES

Sanitat

1209

30,24 %

Habilitats personals i interpersonals

482

12,06 %

Idiomes

425

10,63 %

Seguretat i salut laboral

373

9,33 %

Serveis socioculturals i a la comunitat

296

7,40 %

ACTIC

294

7,35 %

Administració Funció Pública (Oposicions)

252

6,30 %

Ofimàtica

171

4,28 %

Ensenyament i formació

140

3,50 %

Comerç i màrqueting

84

2,10 %

Administració i gestió

55

1,38 %

Hostaleria i turisme

49

1,23 %

Igualtat a l'àmbit laboral i educatiu

39

0,98 %

Transport i manteniment de vehicles

32

0,80 %

Orientació laboral

29

0,73 %

Informàtica i comunicacions

19

0,48 %

Electricitat i electrònica

16

0,40 %

Imatge i so

10

0,25 %

Seguretat i medi ambient

10

0,25 %

Agrària

7

0,18 %

Fabricació mecànica

5

0,13 %

Indústria alimentària

1

0,03 %

3998

100,00 %

Total Resultat
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FORMACIÓ SINDICAL
EFOSI (ESCOLA FORMACIÓ SINDICAL CCOO CATALUNYA)

FORMACIÓ SINDICAL

ANY

21%

2017

497

2018

230

2019

206

2020

252

TOTAL

1185

NO AFIL
INICI

NOVES AFIL
FINAL

%
NOVES
AFIL

2017

42%

ALUMNES

2018
2019

17%

2020

20%

ANY

UNIÓ

DELEG
FORM

% TOTAL
DELEG FORM
CAT

BARCELONÈS

552

46'58%

2017

98

15

15'3%

BLLAPAG

126

10'63%

2018

80

9

11'25%

TARRAGONA

105

8'86%

2019

39

4

10'25%

VORMAROS

93

7'84%

2020

44

7

17'5%

LLEIDA

71

5'99%

TOTAL

261

31

11'87%

GIRONA

58

4'89%

VOCC-CC

52

4'38%

ONLINE
2020-21

128

10'8%

TOTAL

1185

100%
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FORMACIÓ DELEGADES/ATS SINDICALS
ALUMNES

NO AFIL INICI CURS

NOVES AFILIACIONS FINAL CURS

600
500
400

497

300
200

230

252

206

100
98

15

80

9

39

4

44

7

0
2017

2018

2019

2020

FORMACIÓ SINDICAL PER TERRITORIS
600
500
400
300

552

200
100

126

105

0
BARCELONÈS BLLAPAG

93

TARRAGONA VORMAROS

71

58

52

LLEIDA

GIRONA

VOCC-CC

128
ONLINE
2020-21

SESSIONS D’ACOLLIDA A NOVES I NOUS DELEGATS FETES A LAEDERACIÓ DE SANITAT
CONCLUSIONS

SESSIONS D'ACOLLIDA A
LA FEDERACIÓ DE NOVES I
NOUS DELEGATS
SINDICALS
25/09/2019

30/10/2019

04/12/2019

27/01/2020

05/02/2020

15
14

10

13
9

5
0

DELEG ASIST

23

12

10

DATA
ACOLLIDA

DELEG
ASIST

25/09/2019

14

30/10/2019

9

04/12/2019

13

27/01/2020

12

05/02/2020

10

TOTAL 5
DIES

58
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FORMACIÓ CONTINUADA
Vam començar amb molta força l’any 2017 posant en marxa el pla formatiu 3x2 de FYSA que ja
feia un temps que estava funcionant, però que no s’havia fet difusió a Catalunya. Des de la
Federació vàrem creure, des del primer moment, que malgrat l’important esforç que suposava
valia la pena tant per ampliar l’oferta formativa a la nostra afiliació com per tenir una bona eina
per augmentar-la. Durant aquests anys FYSA ha anat actualitzant el format online fins l’actual
en Teleformació i això ha fet que també nosaltres actualitzéssim els diferents sistemes
d’inscripcions, passant a fer servir una plataforma digital.
El procés de la OPE també va suposar un repte per a la Federació per tal de donar resposta a la
important demanda que ens va arribar per poder tenir oferta de cursos per aquesta oposició
extraordinària, la més gran coneguda fins aleshores. Cal dir que entre la Fundació Paco Puerto i
FYSA vàrem preparar més de 500 professionals de la Sanitat afiliades i afiliats al nostre sindicat.
Aquests cursos també van ser una gran eina afiliativa.
Amb la Fundació Paco Puerto vam posar en marxa els plans de formació en les empreses, fent
sessions informatives a Barcelona, Girona i, malauradament, a causa de la pandèmia es va haver
de suspendre la de Lleida. Gràcies a aquestes sessions ja s’ha aconseguit entrar en els plans
formatius d’unes quantes empreses. També amb la Fund. Paco Puerto hem fet una sèrie
d’entrevistes amb afiliades i afiliats, de diferents categories professionals, per tal que puguin
oferir els seus coneixements impartint cursos de Formació Continuada de les seves especialitats.
En el darrer any es va fer l'acord amb BAC Formación, cosa que ha suposat un increment
considerable de l'oferta formativa per a totes i tots els nostres professionals. Amb les diferents
campanyes posades en marxa, des de l'estiu passat, la nostra afiliació ha fet prop de 2000 cursos
que es corresponen a la formació feta per, aproximadament, 1500 afiliades/ats. Estem pendents
d'actualitzar les dades tan bon punt BAC ens enviï els diferents documents amb els quals podrem
contrastar-ho correctament.
FORMACIÓ SINDICAL
Com va passar a la Formació Continuada, l’any 2017 el vàrem començar amb molta força, ja que
ens vàrem trobar una gran demanda de formació sindical per part de les nostres delegades i
delegats. De la mà de l’EFOSI (Escola de Formació Sindical CCOO Catalunya) vam posar en marxa
tots els cursos que es van poder per tal d’intentat respondre a totes i tots els delegats que els
estaven esperant. A partir d’aquí vam fer una campanya per tal que se’ns fes arribar les diferents
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necessitats formatives que podien tenir a cadascuna de les seves realitats diàries. Finalment,
després d’aquests quatre anys podem dir que tenim establert un magnífic itinerari formatiu que,
amb el fi de que les nostres delegades i delegats s’hagin d’esperar el mínim possible, està sempre
amb les matriculacions obertes. Val a dir que l’itinerari només està a disposició de les delegades
i delegats que siguin afiliats a CCOO. Els que no ho són només poden accedir al curs bàsic inicial.
En aquesta línia d’apropament a les delegades i delegats, al darrer trimestre del 2019, es van
iniciar les sessions d’acollida a les noves i nous delegats. Es van fer a la nostra federació amb una
periodicitat mensual. També, malauradament, vam haver de suspendre-les pel tema de la
pandèmia.
FORMACIÓ DURANT LA PANDÈMIA
La pandèmia, com no podia ser d’una altra manera, va afectar de manera molt directa a tota la
formació presencial, i fins a dia d’avui ho està fent. Des del primer moment vam tenir molt clar
que ens teníem que adaptar a la situació i que s’havien de trobar solucions el més aviat possible.
Així es va fer i per això volem agrair el gran esforç que van fer tant la Fundació Paco Puerto com
l’EFOSI per transformar de la manera més ràpida i eficient, sense perdre el més mínim de
qualitat, tota la seva oferta presencial a online. El que d’entrada podia semblar un gran problema
finalment no ha estat així ni molt menys, i no només hem mantingut els números a nivell de
professionals i delegades i delegats formats, sinó que els hem pujat amb les diferents modalitats
de formació online. Està clar que aquesta formació ha arribat per quedar-se però, en quant les
circumstàncies ho permetin de nou, tornarem a fer tota la formació presencial que sigui
possible. En el bon equilibri entre les dues, sens dubte, està el futur formatiu dels anys vinents.
Cal destacar que l'any 2019, es va signar un conveni, no econòmic, de col·laboració amb DMD
(Dret a Morir Dignament) per donar formació i divulgació sobre aquest dret a totes les persones
afiliades. Es va dur a terme la primera jornada "El dret a morir dignament" el 22 de maig de 2019
a la seu del sindicat, organitzada per la federació de sanitat i posteriorment es va traslladar a
diferents territoris. Hi havia dues jornades més programades, però a causa de la pandèmia van
quedar finalment cancel·lades. També es va organitzar una exposició de pintura a la recepció de
la seu anomenada “Dret a morir dignament”, un recull d’obres realitzada per artistes novells.
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ELECCIONS

Pel que fa a les EESS cal assenyalar que fins al començament de la pandèmia de la COVID19, el resultat era d'un manteniment de diferències respecte a l’inici de el període que
ens ocupa. Ja l'any 2020 si es produeix un retrocés en el còmput dinàmic a causa de la
paralització de les EESS per la pandèmia.

EESS Totals

-55

-59
-66

-100

EESS Totales

2017

2018

2019

feb-21

-55

-59

-66

-100

La línia d'augment de representants dels treballadors i treballadores (RLT) és constant
fins al 2019, passant de 1333 el 2017 a 1409 el 2019 (un augment del 5,7%).
I un cop arribat a la paralització per la pandèmia es redueix a 1307.

NÚMERO RLT
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Per comarques els resultats fins a l'inici de la pandèmia han estat diversos.
Hi ha un augment de la diferència dels representants dels treballadors i treballadores a
Lleida, Vormaros, Barcelonès i Bllapag.
En el territori del Vallès Occidental- Cat. Central els resultats experimenten una
tendència al manteniment.
I, per últim, s'aconsegueixen uns molt bons resultats a Tarragona i Girona.

Territoris
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2
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-16
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-40

-48
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2017

2018

2019

feb-21
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16
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Girona

-28
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-48
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Referent als sectors cal destacar, fins al 2019, un augment en els sectors de sanitat
privada i dependència, i d'un descens en el sector SISCAT i de l'ICS.
En el sector de l'ICS s'ha d'assenyalar que tot i el descens de representants dels
treballadors i treballadores, CCOO va ser la força sindical més votada a la sanitat pública
catalana.

SECTORS
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2017

2018

2019

feb-21

Conveni Propio

2017
51

2018
60

2019
66

44228
45

Dependencia

428

459

482

483

ICS

78

78

71

71

Privada

260

262

277

264

SISCAT

439

420

417

346

1

2

2

6

Protesicos
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DEPENDÈNCIA 2018

DEPENDÈNCIA 2017
8,08
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55,1
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UGT
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OTROS
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PRIVADES 2017
18,13

42,23

PRIVADES 2018
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UGT
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39,51
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SISCAT FEB 2021

SISCAT 2019
47,52

29,22

CCOO

40,06

28,41

UGT

UGT
23,26

OTROS

CCOO

25,53

OTROS

CONCLUSIONS
Els resultats en EESS durant el període 2017-2020 s'han vist marcats de forma
significativa per la pandèmia de la COVID-19, i la conseqüent paralització total a causa
de l'estat d'alarma i el confinament.
És per això que la valoració dels resultats s'ha de fer fins al 2019, ja que la recuperació
de tots els processos no renovats l'any 2020 serà lenta.
Fins a aquest any, els resultats reflecteixen que s’han mantingut les tendències
d’acostament del període anterior, i encara ens falta fer l'últim esforç per aconseguir ser
la 1a força sindical de la sanitat catalana. De moment ho hem aconseguit en el sector
públic.
En el sector de la dependència anem per bon camí, ja que la tendència en aquest període
(fins el dia actual), ha estat de reduir la diferència amb UGT en un 20%.
Per descomptat, afrontem el nou període congressual convençuts que, actuant tots
junts, serem capaços de posicionar-nos com la 1a força sindical de la sanitat catalana.
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SECCIONS SINDICALS
A l’inici del període 61 seccions sindicals, 23 estaven pendents de ser registrades o renovades.
Al final del període, resten pendents 6 de 66 seccions sindicals i passem de 67 a 73 delegats
LOLS.

EVOLUCIÓ 2017 -2021
Inici període

Sutuació actual
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60

61

60

60

62

50
40
38
30
20

23

10
6
0
SS vigents

SS no vigents

Total SS

Del. LOLS/SS

Càrrecs de Seccions Sindicals 344, de les quals 40 no estan afiliats.

Càrrecs

12%
No afiliats
Afiliats

88%
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La representació sindical, en quant a Seccions Sindicals, delegades i delegats LOLS
registrades al final del període, per territori, és la següent:

Territori

BLLAPAG

BARCELONES

GIRONA

TARRAGONA

LLEIDA

VOCCCC

VORMAROS

TOTAL

SS

11

27

6

4

3

8

7

66

LOLS

9

33

7

1

8

8

7

73

REPRESENTACIÓ SINDICAL PER
TERRITORI
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8

8
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7
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CONCLUSIONS
Durant aquests quatre anys, s'ha intensificat el vincle entre la federació i les seccions sindicals,
facilitant eines com el correu ccoo.cat, l'app de seccions, l'assessorament i acompanyament a
l'hora de fer renovacions o canvis dels membres de les seccions sindicals. Tot això ha facilitat el
seguiment de l'afiliació i la resta de treballadores i treballadors dels centres.
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DONA i IGUALTAT
SECRETARIA DE DONES POLÍTIQUES D’IGUALTAT I LGTBI
Durant aquests quatre anys s'han viscut dues etapes dintre d'aquesta àrea.
A l'inici es va incorporar a la responsabilitat d'aquesta Secretaria Laura Jiménez, qui ha estat
durant 2 anys liderant aquesta tasca.
Es van començar a treballar els Plans d'Igualtat i a establir contactes amb els diferents territoris,
per poder fer xarxa i poder expandir la Secretaria de la Dona.
Així mateix es va participar activament a tots els actes de caràcter feminista i igualitari proposats
per la CONC.
Darrerament la Secretaria de la Dona ha estat portada per Montserrat Sedó que es va incorporar
a aquesta tasca el setembre del 2019.
Els últims anys amb el canvi polític I l'aparició del Ministeri d'Igualtat s'han realitzat
modificacions recents de la Llei d'Igualtat en l'àmbit de permisos retribuïts com el recentment
incorporat permís de paternitat, etc.
Això ha significat que la tasca on més temps s'ha dedicat des d'aquesta Secretaria és a l'àrea
d'Igualtat sense deixar de banda altres temes sempre relacionats amb Dona i polítiques LGTBI.
Som una federació clarament feminitzada, gairebé el 80% som Dones i per això tenim clar que
hem d'avançar guanyant presència sense deixar a ningú enrere.
Pel que fa la Dona hem participat activament en totes les campanyes proposades com ara el
8M, el 25 de Novembre (dia per l'erradicació de les violències) i el 28 de maig (dia internacional
d'acció per la Salut de les Dones), amb una gran participació de delegats i delegades i afiliats i
afiliades. També vam participar en les jornades de “Dones i sexualitat: abans i ara”.
Hem sortit al carrer amb totes les activitats reivindicatives fent palès que Sanitat sempre hi és.
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S’han organitzat diferents activitats des de la federació, com ara:


Xerrada Dones de Dia i de Nit, amb una forta participació.



Taller de cosificació al món del treball sanitari.



També s’han coordinat i publicitat cursos o tallers externs, tant presencials con
online, amb gran interès i demanda.



La Secretaria de la Dona és membre actiu del Plenari de la CONC contribuint a
totes les tasques requerides.

Cal destacar la creació per part de la CONC del grup de treball: homes feministes on participen
companys de la Federació.
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ACCIÓ SINDICAL
SANITAT CONCERTADA-SISCAT
La Sanitat Concertada (SISCAT) està integrada per centres hospitalaris, equips d'atenció
primària, centres d'internament sociosanitaris, centres de salut mental amb internament,
recursos de transport sanitari urgent i altres serveis sanitaris (rehabilitació, oxigenoteràpia, etc.).
Una part de les entitats del sistema estan participades pel Departament de Salut o el CatSalut:
empreses públiques (entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat i societats
mercantils), consorcis i fundacions.
La majoria d'aquestes entitats estan sota el paraigua del ll Conveni col·lectiu de treball dels
hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental,
concertats amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 79100135012015), que és
aplicable:
a .- Als Centres Socio-sanitaris i als Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei
Català de la Salut, sempre que no tinguin conveni col·lectiu propi i que acreditin uns
ingressos habituals i continuats superiors al 50% de la seva facturació provinents de
l'activitat concertada i/o contractada amb el Servei Català de la Salut.
b.- Als Hospitals d'aguts que formen part de la xarxa d'internament del SISCAT, i als
Centres d'Atenció Primària, concertats amb el Servei Català de la Salut, i que no tinguin
conveni col·lectiu propi.
En aquests quatre anys s'ha hagut de treballar per tal de consolidar el conveni de la Sanitat
Concertada.
En data 23/12/2016, CCOO va procedir a la denúncia del Primer Conveni col·lectiu dels hospitals
d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats
amb el Servei Català de la Salut.
Ja que la denúncia va ser realitzada només per CCOO, no teníem capacitat de negociació fins
que els altres sindicats no es van sumar. No va ser fins el 21 de novembre de 2017, quan va ser
possible la constitució de la Taula de negociació del conveni.
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Després de 5 reunions s'aconsegueix signar un acord el 19 de desembre de 2017, a aquest se
sumen UGT i SATSE. MC no signa perquè tenen denunciat el conveni. Amb aquest acord
s'aconsegueix:


Prorrogar la ultraactivitat fins al 31 de desembre de 2018.



Un increment de l'1% en tots els conceptes salarials amb caràcter
retroactiu des de l'1 de gener de 2017.



Un dia que computa com efectivament treballat en Setmana Santa o en
Nadal per a tot el personal.



2 dies de lliure disposició a tot el personal que va sofrir l'augment de
jornada per aplicació de la Normativa Bàsica de la jornada de 37,5 hores
setmanals.

Tot això pendent de revisar o millorar en la negociació que es va restablir l'1 de gener del 2018.
El 24 de gener de 2018 es va reprendre la negociació on vàrem manifestar que era necessari
assolir un conveni on es recuperessin i es milloressin totes les condicions laborals, socials i
econòmiques perdudes en l'última dècada. També es va acordar que la part social intentaria
elaborar una plataforma conjunta. Les patronals, com sempre, ens van recordar la situació
política i la falta de pressupostos.
El 14 de març de 2018 els quatre sindicats que formem part de la mesa (Comissions Obreres
Nacional de Catalunya, Unió General de Treballadors, Sindicat d'infermeria SATSE, Metges de
Catalunya) van presentar la plataforma CONJUNTA, extensa i exhaustiva, on es recollien les
propostes que les diferents organitzacions de la representació social havien rebut de les seves
bases, assemblees i òrgans de participació.
Aquesta proposta suposava l'inici de la recuperació dels drets arrabassats als professionals del
sector, en matèria de salaris i en drets laborals per a totes les categories, ja que tots els sindicats
i els treballadors i treballadores del sector entenien que ja era hora que la sanitat deixés d'estar
sustentada pel sacrifici econòmic i laboral que fem els i les professionals.
Després d'unes negociacions difícils i d'una implicació directa de l'administració, el 21 de
novembre de 2018 es firma el conveni amb una vigència de l'1 de gener del 2017 fins a 31
desembre de 2020. La signatura del II Conveni de la Sanitat Concertada (SISCAT) suposava la
recuperació de drets perduts i guanys importants respecte del I Conveni:
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•

Ultraactivitat de dos anys

•

Recuperació progressiva de les jornades vigents a l'últim conveni de la XHUP (1620
hores pels torns de dia a 31 de desembre de 2020).

•

Un dia de setmana santa o Nadal passava a tenir la consideració de jornada efectiva
de treball, per a tot el personal i categories.

•

En els anys 2019 i 2020 s'aplicaran els mateixos increments retributius que
s'assoleixin per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya d'acord
amb la previsió que avui dia consta publicada al BOE núm. 74, de 26/03/2018.

•

A partir del dia 21 de novembre de 2018, ja sigui derivada de contingències comunes
com de contingències professionals, es percebrà, des del primer dia, un complement
de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al 100% de les seves
retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va
tenir lloc la incapacitat.

•

Equiparació retributiva dels professionals de l'àmbit de l'atenció primària i els
professionals de l'àmbit de l'atenció hospitalària.

•

En cada centre es constituirà una comissió per tractar la casuística del solapament
en els canvis de torns dels professionals d'infermeria que ocupin llocs de treball de
serveis continuats (UCI, Planta, Urgències...), i es recomana que el temps sigui
l'adequat en cada institució i dispositiu.

•

Els 15 dies per matrimoni es podran gaudir, a elecció del treballador, amb
posterioritat al fet causant, durant com a màxim dotze mesos després, i acumular al
període de vacances, sempre que el treballador o la treballadora ho demani amb dos
mesos d'antelació com a mínim.

•

En els permisos per matrimoni, mort i naixement de fill/a, la data d'inici del
gaudiment d'aquests permisos serà el primer dia laborable següent al del fet
causant.

•

Els permisos d'hospitalització a elecció de la persona treballadora, es podran gaudir
de forma fraccionada (fraccions mínimes d'un dia) mentre duri el procés
d'hospitalització i fins a quatre dies immediatament posteriors a l'alta hospitalària.

•

Es va millorar els redactats i drets de les excedències.

•

Es va clarificar la retribució anual complementària del Grup 1. Així com el
Procediment d'acollida.

•

Es va introduir un nou article sobre Pla d'Igualtat.
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El 2019 va suposar la implementació i el desenvolupament del II Conveni:
•

Reducció progressiva pel torn diürn fins a arribar a les 1620 en el 31 de desembre de 2020,
l'any 2019 es van aplicar 1654 hores i des de l'1 de gener fins al 30 de desembre de 2020
es van treballar 1634 hores. Les reduccions de jornada dels exercicis 2019 i 2020 es faran
en jornades senceres.
En els anys 2019 i 2020 es van aplicar els mateixos increments retributius que es van assolir
per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la previsió que
el dia d'avui consta publicada al BOE núm. 74, de 26/03/2018. Els increments del 2019 es
van aplicar proporcionalment.

•

Incapacitat Temporal: A partir del dia 21 de novembre de 2018, ja sigui derivada de
contingències comunes com de contingències professionals, s'ha percebut, des del primer
dia, un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al 100% de les
seves retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va
tenir lloc la incapacitat.

•

Equiparació retributiva dels professionals de l'àmbit de l'atenció primària i els
professionals de l'àmbit de l'atenció hospitalària; L'equiparació pels grups 1 i 2 es va
acordar el 28 de gener de 2019 a la comissió negociadora del conveni.

•

Continuïtat assistencial "solapament": Les comissions es van constituir en general, però no
ens va arribar cap acord que millori les situacions que ja tenien els centres.

La resta de millores que es van aconseguir en el II Conveni es van aplicar sense cap problema
remarcable, encara que això no vol dir que no hi hagués entrebancs i el principal que va haverhi en la seva implementació és la convocatòria de Vaga que el sindicat MC va convocar des del
18 al 22 de febrer i l'acord assolit amb les patronals per suspendre la vaga.
Els sindicats signants del conveni van fer front comú en contra de l'acord perquè era un atac
frontal a la negociació col·lectiva, perquè afectava el conveni signat feia pocs mesos i posava en
perill l'aplicació del conveni en la seva integritat:
•

Convocatòria de vaga, concentració davant del Parlament, denúncia de l'acord assolit per
MC i les patronals per Vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical.
o

El Tribunal superior de justícia de Catalunya el 10 de juliol de 2019 va dictar
sentencia recurrible, reconeixent les pretensions dels demandants en el sentit
que s'havia vulnerat el dret fonamental a la llibertat sindical.
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El 7 d'octubre de 2016 els Sindicats majoritaris del sector del SISCAT van formular DEMANDA en
matèria de conflicte col·lectiu per reclamar la inclusió dels plusos variables i periòdics en la
retribució de les vacances anuals del personal. El 2 de febrer de 2017 la Sentència del TSJ de
Catalunya, a la seva part dispositiva diu:
...además de los conceptos retributivos que ya se tienen en cuenta en la actualidad, el
COMPLEMENTO de ATENCIÓN CONTINUADA, las GUARDIAS o RETRIBUCIÓN de la
JORNADA COMPLEMENTARIA de ATENCIÓN CONTINUADA y los PLUSES de SÁBADO,
DOMINGO, FESTIVO, estos últimos única y exclusivamente los recogidos en los artículos
32-1, 32-2 y 32-3 del Convenio Colectivo".
Aquesta sentència va ser recorreguda per les patronals i finalment el Tribunal Suprem en
sentència núm. 535/2019, desestima el recurs de les patronals (CAPSS, l'Unió, ACES) del sector
del SISCAT contra la sentència del dia 2 de febrer de 2017 de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que esdevé així ferma.
A partir del 2020:


L'aplicació de la reducció de jornada a 1634 hores i a partir del 31 de desembre de 2020
a 1620 hores.



Fer acords d'aplicació de la sentència dels plusos variables i periòdics en la retribució de
les vacances.



Increment salarial del 2%.



No poder acordar que l'increment del 0,25 del fons addicional s'apliqués a les taules
salarials fet que es va denunciar el 29 de gener de 2021 davant del TSJC i el 19 de març
es va dictar SENTÈNCIA, la part dispositiva va desestimar la nostra pretensió de què
s'apliqués en taules salarials i per tant es reconeixia l'aplicació en un sol pagament.



La comunicació el 15 de desembre de 2020 CCOO, UGT I SATSE a les patronals del sector
i a l'autoritat laboral la denúncia del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'aguts,
Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris I Centres de Salut Mental, Concertats
amb el Servei Català de la Salut.



La constitució 27 de gener de la mesa de negociació que s'està fent per medis telemàtics.
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Una lluita contra la Pandèmia produïda per la COVID-19 on la federació i el Sindicat en el
seu conjunt s'ha implicat, però qui ha fet el màxim esforç han sigut les persones
treballadores.

CONCLUSIONS
Han estat 4 anys de lluita per constituir la mesa de negociació i acordar una pròrroga de la
ultraactivitat, una negociació d'un conveni que suposava la recuperació de drets perduts i
conquesta de nous, amb signatura al desembre del 2018. Defensa del conveni i de la seva
aplicació durant el 2019 inclòs davant de la vaga del sindicat MC. Lluita contra les conseqüències
de la COVID-19 i denúncia del conveni en el 2020.
PRIVADES
Aquest sector està regulat en la seva majoria pel conveni col·lectiu de treball d'establiments
sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques.
És aplicable a tots els centres de treball i als treballadors i treballadores que presten els seus
serveis en àmbit territorial de la comunitat autònoma de Catalunya, encara que la seva seu
central radiqui fora de l’esmentat territori i sempre que no se'ls apliqui el conveni del SISCAT.
El IX Conveni es va signar el juliol de 2016 i publicar el 25 d'abril de 2017 amb vigència des de l'1
de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2017. En algunes empreses no es va aplicar com
s'esperava, ja que van absorbir i compensar les pujades salarials (2.5% del 2016 i 0.5% del 2017)
a càrrec de diversos plusos que tenien reconeguts.
La denúncia del conveni es va comunicar a les patronals i es va registrar en REGCON amb data
de 4 de desembre de 2017. L'altra formació sindical, UGT, amb capacitat de denúncia també ho
va fer pel seu costat.
El 12 d'abril de 2018 es va constituir la mesa de negociació del X Conveni col·lectiu de treball
d'Establiments sanitaris, d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques
de Catalunya.
Durant aquest any es va intentar apropar els posicionaments de les parts, però estaven molt
lluny d'assolir un conveni i el sector va fer concentracions als diferents centres de treball.
El X Conveni es va signar el 30 de gener de 2019 i publicat el 28 de maig de 2019, després d'haver
fet les esmenes que el REGCON va sol·licitar. La vigència era des de l'1 de gener de 2018 fins el
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31 de desembre de 2019. L'aplicació del conveni en algunes empreses no va estar fins a la
publicació en el DOGC, en aquest conveni l'absorció i compensació no ha tingut l'efecte que la
del IX Conveni, ja que van aconseguir posar un límit de 32.000 euros per tal que és pogués fer
aquesta absorció.
Les principals novetats d’aquest conveni han estat:


No es feia absorció compensació a les persones treballadores que rebien un salari
brut anual, per tots els conceptes de nòmina, inferior a 32.000€.



Pel període comprés entre l’1 de gener de 2018 i 31 d’agost de 2018, s’acorda
implementar un increment del 0,2% sobre tots els conceptes retributius i imports
que apareixen reflectits en les taules i annexos del conveni col·lectiu. Així mateix,
des de l’1 de setembre de 2018 al 31 de desembre de 2019, les taules retributives
resultants de l’apartat anterior s’incrementaran amb un 3,20% addicional sobre
tots els conceptes retributius i imports que apareixen reflectits en les taules i
annexos del conveni col·lectiu.



Es milloraven els articles: premi de fidelitat, uniformes, vacances, preavís de
cessament i plans d’igualtat.



Es va aconseguir un dia més de permís retribuït per afers propis i un dia de permís
retribuït per assumptes mèdics (visites o proves diagnòstiques) de la persona
treballadora. Tots dos tindran consideració de jornada efectivament treballada.



Es va ampliar a 24 hores el permís per afers propis que no computava com a
jornada efectivament treballada.



Es podrà sol·licitar una excedència d’un mínim de 15 dies i un màxim d’un mes per
emergències mundials.



Es va introduir un nou article sobre violència cap als professionals i sobre
subrogació d’empreses.



Per primera vegada en el sector es reconeix la carrera professional i el sistema
d’incentivació que en el període transitori es reconeix a 1 de desembre de 2019 i
es comença a cobrar en la nòmina de gener.



La formació realitzada en matèria sindical, durant el període d’alliberament
sindical es considerarà com formació relacionada amb el seu lloc de treball. Per la
resta de representants legals dels treballadors, la formació en matèria sindical es
comptabilitzarà en un màxim de 30 hores com a formació relacionada amb el seu
lloc de treball.
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Es va incorporar un nou article per tal que les empreses respectessin la igualtat de
tracte i d’oportunitats de les persones LGTBI. Per aquesta raó, han d’adoptar mesures
adreçades a evitar i prevenir qualsevol mena de discriminació laboral per raó
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere d’aquest col·lectiu.
Article 73. Subrogació (Nou).

El X Conveni es va denunciar per part de CCOO el 22 de novembre de 2019 i el 26 de gener es
va constituir la mesa negociadora del XIè Conveni Col·lectiu d’Establiments Sanitaris
d’Hospitalització, Assistència, Consulta i Laboratoris d’Anàlisis Clíniques.
El 22 de gener de 2020 va dictar sentència el T.S.J. de Catalunya relativa al permís de defunció i
permís de trasllat de domicili, que va estimar la nostra demanda i, en tots dos permisos, quan el
fet causant es produeixi en dia no laborable per a la persona treballadora, el gaudiment del
permís iniciarà el seu primer dia laborable després del fet causant.
El TRIBUNAL SUPREM va dictar sentència núm. 170/2020 del 25 de febrer de 2020 notificada el
18/5/2020 respecte els conceptes que s’havien d’incloure en la retribució de les vacances anuals
i en aquest cas no va ser tan favorable pels treballadors i treballadores com la de la Sanitat
concertada.
El 6 d’abril, ja en situació de pandèmia i després de vàries reunions telemàtiques i, havent
consultat als delegats i delegades, es va signar un acord de pujada salarial del 0,9% i
manteniment de la no absorció ni compensació per l’any 2020.
A principis de l’any 2021 es van reprendre les negociacions del conveni. Es van presentar les
corresponents plataformes, per part de les patronals hi ha una proposta d’acord parcial per tal
de prorrogar l’ultraactivitat fins al desembre de 2022 i seguir negociant el conveni. Ara per ara,
és una proposta que no es pot assumir.
Aquest sector també ha estat lluitant i patint les conseqüències de la pandèmia produïda per la
COVID-19, on la federació i el Sindicat en el seu conjunt s’han implicat, però s’ha de reconèixer
que el màxim esforç ha estat realitzat per les persones treballadores que han tingut un
reconeixement totalment insuficient per part de les empreses i de l’administració. Aquest sector
a més de patir la COVID existencialment l’ha patit a nivell d’ERTOs, ja que hi ha hagut moltes
empreses que els han aplicat i fins i tot, han tancat.
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CONCLUSIONS
En el 2017 van tenir una pujada salarial del 0,50%. El X Conveni va suposar una pujada del 0.2%
des de l’1 de gener fins al 31 d’agost de 2018 i des de llavors un increment del 3.20 % fins al 31
de desembre de 2019 i, per primera vegada en el sector es reconeix la carrera professional i el
sistema d’incentivació.
És un sector encara lluny d’aconseguir les condicions laborals dels altres sectors de la sanitat,
però hem de continuar lluitant per millorar-lo.
DEPENDÈNCIA
Aquest sector pel que fa a Catalunya està regulat pel VII Conveni Estatal de la Dependència i pel
II Pacte d'Eficàcia Limitada per als Centres Adscrits a l'Associació Patronal Centres Soci Sanitaris
Catòlics de Catalunya.
 VII Conveni Estatal de la Dependència
Durant l'any 2017 en l’àmbit estatal va ser pràcticament idèntic a l'anterior amb una negociació
inexistent per la inoperància i intransigència de les organitzacions empresarials. El sector va
estar movent-se en les aigües d'una Comissió paritària amb infinitat de sol·licituds que a l'hora
de la veritat, les delegades i delegats, ja no saben que roman en el redactat del conveni i que
no. Cal tenir present que les empreses no apliquen la sentència dels variables en període de
vacances.
Tot això, juntament amb unes condicions laborals i salarials sense aspectes de millora, així com
uns ratis inassolibles, va portar al sector dins de Catalunya i a nosaltres com Federació a buscar
altres vies per actuar i millorar; una via que passava la reivindicació d'un conveni per a la
dependència d’àmbit català.
Les accions dutes a terme es poden resumir en:


Obertura d'una taula tècnica amb participació sindical liderada per CCOO i
participació empresarial.



Contactes amb partits polítics.



Concentracions diverses.



Contactes amb plataformes de familiars d'usuaris.



Aquesta feina feta es va topar amb el mur del context sociopolític complex i sense
resoldre de Catalunya, que ens deixava sense interlocutors vàlids, però el sector
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va seguir lluitant perquè calia i cal sortir d'aquesta situació crítica per a les
treballadores i treballadors, però també per als usuaris.
El 18 de juliol de 2018 es va signar i el 21 de setembre de 2018 es va publicar el VII Convenio
colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la
promoción de la autonomía personal (residencias privadas de personas mayores y del servicio de
ayuda a domicilio). Aquest es va signar en solitari per CCOO amb les organitzacions empresarials
perquè es va creure que era el millor per les treballadores i treballadors del sector i així es va
valorar tant per FSS com per la federació de Construcció i Serveis.
La signatura del VII Conveni va ser acompanyada de la seva pròpia denúncia i a més de la
constitució de la Taula Negociadora del VIII Conveni.
En l'àmbit de la Dependència també es van mantenir contactes amb les Plataformes de GELIS,
deixant molt clar que tot el relacionat amb qüestions laborals és competència d'organitzacions
sindicals, no socials.
Aquesta va ser la situació en l’àmbit estatal l'any 2018, pel que fa a Catalunya vam manifestar i
continuar la lluita que ja hem dit en l’apartat del 2017.
CCOO després d’haver-se constituït el govern va instar amb data 12 de juliol de 2018 a reprendre
les trobades amb les patronals i UGT per tal de continuar reivindicant l’esmentat conveni Català.
En el 2019, CCOO va iniciar una campanya reivindicativa amb el títol PONEMOS CARA A LA
DEPENDENCIA. Es volia conscienciar a la classe política, a les patronals que operen en el sector,
a la ciutadania i a les professionals que treballen en el sector que estava davant un moment
crític, o començava la reversió d'aquests problemes amb una major inversió i finançament, i un
conveni digne, o els efectes que pugui produir seguir com fins llavors i fins ara, podrien ser
irreparables en un futur pròxim.
El Govern de Zapatero va aprovar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de
l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. Després de 14 anys
de la seva aprovació no ha arribat a desenvolupar-se adequadament i garantir l'atenció de les
persones en situació d'especial vulnerabilitat, el període de crisi es va notar especialment en un
dels pilars de l'estat del benestar com és l'atenció a les persones dependents.
És fonamental l'increment del finançament per part de l'Administració de l'Estat, per
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equilibrar el finançament amb les CCAA, que avui podria superar el 80%, per contra l'Estat no
arriba al 20% de l'aportació total.
Tot aquest desequilibri ha suposat una pitjor atenció a les persones dependents, retards en la
concessió de les prestacions a les quals tenen dret, però a més ha suposat que les treballadores,
que desenvolupen la seva activitat en aquest sector mantinguin salaris per sota dels 14.000
euros anuals, un sector altament feminitzat on més del 90% de les persones treballadores son
dones, amb condicions laborals precàries i un alt índex de baixes laborals, on les ràtios de
personal són insuficients per a garantir una bona atenció a les persones dependents.
D'altra banda, les patronals no volen regular un sector que tendeix a la desregulació, amb
multitud de convenis d'empresa amb salari mínim i jornada màxima, afavorint la pobresa
laboral, i essent còmplices de la situació de bretxa salarial.
Des de CCOO estem exigint a les patronals, el compliment d'un acord interconfederal entre
CCOO, UGT i CEOE, CEPIME, per a garantir un salari mínim de conveni de 14.000 euros anuals,
al que la patronal s'ha negat sistemàticament.
Per tot això, CCOO ha exigit al Govern central que compleixi amb les seves obligacions i vagi
incrementant la seva aportació fins a equilibrar el finançament amb les CCAA, com a màxim en
un període de quatre anys.
La patronal, que cada vegada més s'està configurant al voltant de grans grups empresarials,
gairebé tots amb aportació de capital estranger, no pot seguir en l'ostracisme, i continuar sent
còmplice de la desregulació del sector. Si no establim unes condicions dignes en el sector, el
principal problema a mitjà termini serà trobar professionals que vulguin desenvolupar la seva
feina en un sector on les condicions de treball són molt precàries, amb un alt índex
de medicalització de les treballadores, per sobre de la mitjana de la resta de sectors productius.
Hem continuat mobilitzant-nos:


29 d’octubre roda de premsa i assemblea 2019 : tus derechos la mejor medicina.



7 de novembre de 2019 concentració conjunta amb UGT davant de Foment
(també es va fer a totes les autonomies de l’estat en les sedes de la CEOE).



14 de desembre de 2019 gran manifestació a Madrid, CCOO en solitari.

Aquesta va ser la situació a nivell estatal l'any 2019, però a nivell de Catalunya la situació era
similar a la de l’any anterior i vàrem continuar fem les accions següents:
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Contactes amb partits polítics, contactes amb responsables del govern,
concentracions diverses....
o

15 de gener de 2019 reunió amb el conseller del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies on van insistir en els temes següents:
1. Igualtat de tracte i recursos per persona atesa. Ratis que condicionen els
salaris i condicions laborals.
2. Millora en les condicions laborals (salarials).
3. Pujada de les tarifes que porten més de 10 anys congelades.

o

El 15 d'abril de 2019 les patronals i els dos sindicats majoritaris del sector ens
vam reunir amb el Secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya i el seu equip, per presentar la "Proposta de full de ruta dels agents
socials i econòmics del sector de la gent gran a Catalunya”.

o

El 15 de maig i el 17 de juny van registrar una carta al Secretari d’Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya sol·licitant resposta al full de ruta
abans esmentat.

o

El 20 de juliol el sector de la geriatria de la Federació de Sanitat Catalunya va
estar convidat a comparèixer davant de la comissió de treball del Parlament
de Catalunya per informar sobre la situació laboral del sector de geriatria.

o

El 25 de juliol ens vam concentrar en la plaça de Sant Jaume i van fer un segon
manifest i comunicat de premsa on sol·licitàvem:


Garantir l’equitat i la qualitat en l’atenció a la gent gran.



Millorar les condicions laborals dels professionals. Retenir i atreure
el talent de professionals (geriatres, infermeria amb especialitat de
geriatria, tècnics especialitzats en dependència, etc.) i assegurar la
cohesió i l’estabilitat dels equips.



Garantir la sostenibilitat del sector d’atenció a la gent gran.



A més, un acord del Parlament de Catalunya subscrit per tots els
partits polítics que reconegui la necessitat d’anar incrementant les
tarifes per aconseguir equiparar les condicions laborals dels
professionals amb les condicions dels professionals de gestió
directa del servei públic, per tal de garantir l’equitat i la qualitat de
l’atenció a tota la Gent Gran de Catalunya.

o

El 12 de desembre s’envien diverses cartes: al Conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, demanant una resposta formal al full de ruta presentat. Al
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President de la Generalitat, en relació amb el full de ruta. Al Vicepresident i
Conseller d'Economia, Pere Aragonès, en relació amb el full de ruta. A la
Consellera de Salut, Alba Vergés, en relació amb el full de ruta. A cadascun dels
grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya en relació amb el
full de ruta.
o

El 19 de desembre ens reunim amb els grups polítics amb representació al
Parlament de Catalunya.

Tota aquesta feina realitzada en l’àmbit de Catalunya va començar a donar resultats. El 2020
amb l’entrada en vigor de la Llei 5/2020 es recollia que al sector s’havia de dotar de recursos
plurianuals per tal de permetre anar progressivament a l’equiparació de les condicions laborals
dels professionals de la xarxa concertada de serveis socials d’atenció a la dependència amb les
de la resta de personal de la xarxa de serveis social de gestió directa.
CCOO el 22 de desembre de 2020 va enviar una sol·licitud a les patronals i a UGT per tal de
repercutir les millores de les tarifes a les persones treballadores. El dia 28 de gener ens
convoquen les patronals i iniciem les bases del I Conveni català de la gent gran amb un acord
que es ratifica el 8 de febrer en el TLC. El DECRET LLEI 9/2021, de 16 de febrer, recull que
l'increment de preus que estableix aquesta llei són per propiciar, necessàriament, la millora de
les condicions laborals i retributives de les persones treballadores professionals de les
residències de gent gran i centres de dia de gent gran de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció
Pública.
Estem davant de l’oportunitat d’aconseguir un conveni català que encara que no serà d’aplicació
a tot el sector si que és una passa endavant.
L’any 2020 la pandèmia de la COVID-19 ha produït una situació d'excepcionalitat als centres
residencials, que durant aquests mesos han hagut de donar una resposta ràpida, efectiva i
modulable davant de possibles brots. L'impacte de la pandèmia en aquests centres ha
sobrecarregat el conjunt de professionals i ha provocat una elevada quantitat de baixes dels
professionals d'atenció directa, la qual cosa ha dificultat i dificulta la gestió de la resposta a la
pandèmia. Arran d'aquest fet s'ha posat en evidència la necessitat de millorar les condicions i el
reconeixement d'aquests professionals. A més de l’afectació que ha tingut la pandèmia en els
professionals també s’ha fet visible les deficiències que des de CCOO venim denunciant des de
fa molt de temps, i que la COVID-19 ha fet encara més evidents.
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El sindicat, degut a la pandèmia, ha mantingut una línia de treball continu amb el departament
de treball, afers socials i família.
 II Pacte d'Eficàcia Limitada per als Centres Adscrits a l'Associació Patronal Centres Soci
Sanitaris Catòlics de Catalunya
És un pacte que fa 4 anys ja estava negociat amb vigència fins al 31 de desembre de 2018, i s’ha
vingut aplicant una pujada salarial anual igual al l’IPC català.
Encara que la vigència del pacte era fins al 31 de desembre de 2018 també vàrem quedar, a la
seu del TLC, que per agilitzar la pròxima reunió ens reuniríem abans de la prescripció del pacte.
A data 4 de juny per petició de CCOO ens convoca la patronal per tal d’iniciar les converses del
III Pacte d’Eficàcia Limitada, la primera reunió es va celebrar el 19 de setembre de 2018.
El 29 de novembre de 2018, la patronal ens fa saber que no pot assumir la plataforma on
s’inclouria, entre altres millores, l’increment salarial de 3%, reducció de jornada, remuneració
dels dissabtes i diumenges, complementació de l’IT, etc.
L’any 2018 va acabar sense cap reunió més i el 28 de gener de 2019 ens vam reunir a la seu del
TLC i vam acordar una pujada salarial aplicant l’IPC català.
El dia 2 de juliol s’inicien les reunions de la negociació del III Pacte d’eficàcia limitada i d’entrada
la patronal indica que no pot fer front a les pretensions de la plataforma de la part social.
S’han fet vàries reunions i no ha sigut possible assolir cap acord, la pandèmia ens ha limitat la
negociació, però no obstant pel 2021 hem acordat en el TLC la pujada de 0,5% encara que l’IPC
català va ser -0,6%.
CONCLUSIONS
Hem fet, fem i farem totes les accions necessàries per dignificar el sector tant d’àmbit Estatal
com d’àmbit de Catalunya, el sector ho necessita i s’ho mereix, tant en el que pertoca al tema
assistencial com al laboral. Venien d’una negociació en el 2017 i anteriors sense sortida. En el
2018 se signa el VII Conveni que tampoc soluciona la situació precària del sector i actualment
estem en una negociació que com l’anterior és infructuosa, les patronals miren cap a un altre
cantó i l’Estat no s’implica. Per sortir d’aquesta situació i dignificar el sector es necessita la
implicació de tots els agents i la societat, les persones treballadores necessiten un conveni que
doni resposta a les necessitats del sector.
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El Conveni català de la Gent Gran és un gran avenç, però hem de continuar lluitant per millorar.
Per desgràcia la pandèmia ha fet visible un sector per les seves deficiències més que per les
seves virtuts, deficiències que s’han minimitzat per la implicació, dedicació i esforç ingent des
del punt de vista humà i professional de les persones treballadores.
FARMÀCIES
En aquest sector també tenim dos convenis que regulen les relacions laborals de les
treballadores i treballadors a Catalunya.


III Conveni col·lectiu interprovincial de treball per a oficines de farmàcia de les
províncies de Girona, Lleida i Tarragona (codi de conveni núm. 79100075012013).



Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de Barcelona (codi de conveni
núm. 08003235011994).


Conveni col·lectiu de Treball per a Oficines de Farmàcia de la Província de

Barcelona
El 30 de novembre de 2017 es va denunciar el conveni amb vigència des de l'1 de gener de 2014
al 31 de desembre de 2017.
Després de pràcticament dos anys de negociacions, el 27 de juliol de 2019 es va signar el conveni
Amb vigència des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019 i pràcticament no
incorporava cap modificació respecte a l’anterior conveni a excepció de l’actualització de les
taules salarials, ja que la pretensió d’unificació dels dos convenis, després de les reunions del 28
de maig i 18 de juny de 2019, es va constatar que en aquesta negociació no es podria assolir.
Va ser denunciat conjuntament per CCOO i UGT el 31 d’octubre de 2019 i es va constituir la mesa
després de tenir problemes, ja que es va qüestionar la nostra representativitat perquè no tenim
cap delegat al sector. La negociació esta aturada per efecte de la COVID-19.
 Conveni col·lectiu Interprovincial de Treball per a oficines de Farmàcia de les
províncies de Girona, Lleida i Tarragona
Signat el 8 de juny i publicat el 6 d'octubre de 2017, amb vigència des de l'1 de gener de 2015
fins el 31 de desembre de 2017. Es va denunciar el 31 d'octubre de 2017 i es va registrar en
el REGCON el 8 de novembre de 2017, després d’una negociació infructuosa, tampoc va
incorporar millores substancials a excepció de l’actualització de les taules salarials. Es va
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publicar el 22 de juliol de 2019, es va denunciar el 31 d’octubre de 2019 i es va registrar en el
REGCON el 29 de novembre de 2019.
El 2020 es va constituir la mesa però la negociació esta aturada a conseqüència de la pandèmia.
CONCLUSIÓ
És un sector on s’ha de treballar per la unificació dels dos convenis, ja que és pa pretensió de
totes les parts, però també s’ha de treballar per aconseguir afiliació i representació sindical en
el sector.
RECERCA
Els instituts de recerca de Catalunya es van veure afectats per múltiples retallades des del 2008.
Alguns exemples són l’ERE del 2 de febrer de 2017 en l’IREC (Institut de Recerca en Energia de
Catalunya) amb el consegüent tancament de 4 dels 11 grups de recerca i l'acomiadament - o no
renovació - de 18 investigadors administratius d'un total de 110.
Durant l’any 2017 des de CCOO es va reclamar per mitjà de concentracions i fent visible el sector
en les manifestacions, la necessitat de tenir un conveni col·lectiu sectorial que regulés les
condicions del personal del sector. Els representants empresarials dels centres de recerca de
Catalunya, Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER) i la Institució de Centres de Recerca
de Catalunya (A prop), es negaven de manera sistemàtica a tenir un nou conveni col·lectiu,
malgrat la resolució del Parlament de Catalunya del 6 de maig de 2016 que instava a fer-ho.
Durant el 2018 i 2019 es va fer acció conjunta amb UGT per tal d’aconseguir un conveni de
sector, tot coordinat per Acció Sindical de la CONC.
Al llarg de l’any 2020 es va aconseguir la constitució d’una patronal denominada ACREC i, per fi,
el dia 8 d’abril de 2021 es constitueix la mesa de negociació del 1r Conveni Col·lectiu autonòmic
de Catalunya del sector de l’execució de la recerca pública.
CONCLUSIONS
Era inacceptable que un sector estratègic com és el sector de la recerca de Catalunya no tingués
un conveni sectorial, per això CCOO ha apel·lat i instat als representants empresarials dels
centres de recerca per a l'obertura d'un marc de negociació real per un conveni laboral digne
per als treballadors i treballadores dels centres de recerca, en data 8 d’abril de 2021 ja s’ha
aconseguit la constitució de la mesa de negociació i ens espera un llarg recorregut fins a
aconseguir un conveni.
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LABORATORIS DE PRÒTESI DENTAL
En aquest sector la intervenció que fem és mínima ja que la nostra Federació no té afiliació ni
delegades ni delegats. La publicació del XVè Conveni col·lectiu de treball per als laboratoris de
pròtesi dental de Catalunya (codi de conveni núm. 79000355011995) va ser el 21 de novembre
de 2017 i la seva vigència des de l'1 de gener de 2016 i fins el 31 de desembre de 2018. El conveni
no va ser denunciat i per tant es va prorrogar tàcitament i automàticament per un any.
El 22 de març l’agrupació empresarial de protètics dentals de Catalunya va procedir a la denúncia
del conveni. El 20 de juny el REGCON desestima la denúncia.
El 15 d’octubre de 2019 l’agrupació empresarial de protètics dentals de Catalunya torna a
procedir a la denúncia del conveni i a finals del 2020 la patronal ha enviat una proposta de
plataforma que s’ha de valorar.
Durant l’any 2021 han sofert procediments d’ERTOs i encara que ens ho han fet saber, no hem
tingut entrada a les empreses.
CONCLUSIONS
És un sector on s’ha de treballar per aconseguir afiliació i representació sindical perquè si no, no
es podran aconseguir millores per les persones treballadores.
SALUT LABORAL
Convençuts que una de les millors eines per fer Acció Sindical és la Salut Laboral, des de la
Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya hem apostat per aquesta eina, per a tenir
presència a les empreses i acostar-nos a les treballadores i treballadors, amb
assessoraments a delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.

Durant els 3 primers anys hem fet seguiment de les avaluacions de riscos laborals de
diverses empreses pels nostres tècnics, per a aportar coneixements a les nostres
delegades i delegats de prevenció que els ajudés a defensar i reivindicar, amb criteri, unes
avaluacions que realment fossin reflexa de la realitat de les condicions laborals amb què
es treballa en els diferents centres. De la mateixa manera ho hem fet amb la resta de
documentació en matèria de PRL, com per exemple Pla de prevenció de riscos laborals,
planificació de l’activitat preventiva, avaluacions específiques, auditoria dels serveis de la
prevenció, etc.
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S'ha de fer especial esment a la intervenció que hem tingut en les avaluacions psicosocials
amb un assessorament puntual i anàlisi d'aquestes per a intentar incidir en l'organització
de les empreses i sobretot incidir en les càrregues de treball.

La nostra presència ha estat activa i participativa en alguns Comitès de Seguretat i Salut
per a donar suport i assessorar les nostres delegades i delegats de prevenció, així com
preparació de denúncies davant l'autoritat laboral competent.

Hem continuat amb les sessions de tallers formatius conjuntament amb SL de la CONC per
a formar a les estructures sindicals de cada federació i cada unió territorial.
Hem col·laborat amb els territoris per realitzar tallers de SL per les delegades i delegats de
prevenció de riscos laborals dels sindicats intercomarcals de la Federació de sanitat.
Hem representat a CCOO a la comissió de control i seguiment de Mutua Universal i també
a la comissió assessora de la subdirecció general d’avaluacions mèdiques del departament
de salut de la Generalitat de Catalunya.
Col·laboració Mesa General d'Empleats públics
En funció pública es va fer una anàlisi de sinistralitat i un informe balanç estadístic de la
sinistralitat l’any 2018, i es va constatar que ha empitjorat respecte els 20 anys anteriors.
Es va fer una assemblea amb els Tècnics de PRL de Funció pública per explicar la situació
que denuncia dit informe i a la vegada fer-los partícips dels objectius de CCOO per virar
aquesta situació.
Al novembre de 2019, es va presentar l’informe dels 20 anys sobre l’estat de la prevenció
de riscos laborals dels serveis de prevenció de la Generalitat de Catalunya al Parlament de
Catalunya en una compareixença a la comissió de polítiques digitals. Aquesta informació
va ser molt ben rebuda per tots els diputats i diputades de dita comissió.

El grup de treball que es va decidir crear, a petició de CCOO, a la paritària general de SL de
funció pública per coordinar l’acció preventiva entre el departament de justícia i l’ICS en
presons. Després de diverses reunions es van detectar els principals problemes en la
coordinació empresarial. I del perquè hi havia moltes activitats preventives planificades
pendents d’implementar. Aquest grup durant el 2019, no va ser convocat per part del
responsable de PRL de la Generalitat de Catalunya.

53

FEDERACIÓ DE SANITAT DE CCOO 54
INFORME 12è CONGRÉS
Salut laboral en ICS
Hi ha hagut una participació activa en les paritàries de salut laboral de l’ICS amb aportació
de temes i revisió de procediments i protocols que en part han recollit les inquietuds i
reivindicacions que ha fet el sector en les reunions periòdiques que s'han mantingut amb
els delegats i delegades de prevenció per a compartir problemàtiques i buscar solucions, i
de les detectades per l'equip de salut laboral.
S’ha fet conjuntament entre la CONC (departament de sostenibilitat i mobilitat) i SL de la
federació de sanitat, una enquesta sobre mobilitat per les treballadores i treballadors de
l’ICS, amb la clara intenció de demanar que es facin plans de desplaçament d’empreses als
centres de treball de l’ICS. Queda pendent rebre l’informe tècnic de les respostes de les
enquestes.
En el cas de l’Hospital Can Ruti, la federació de sanitat de manera coordinada amb la CONC
i amb CCOO del territori, va planificar les accions oportunes per exigir a la direcció de
l’hospital i a les autoritats municipals que facin un pla de desplaçament d’empresa i
l’apliquin.
Després de moltes queixes i reivindicacions, aquest 2021, hem aconseguit que el personal
de la categoria professional zelador i zeladora se’ls reconegui com a accident de treball i
malaltia professional, el fet d’haver estat contagiat per la Covid-19 malgrat la negativa
inicial de la Mútua.
Salut laboral en el SISCAT
En aquest sector hi ha menys demandes d’assessorament segurament degut a que porten
més anys fent de la salut laboral una eina d'acció sindical en els centres. S'han fet
assessoraments puntuals analitzant psicosocials i diversos documents de PRL.
Hem reclamat que es constitueixi la paritària de SL del sector, que marca el conveni de
cara a millorar les condicions en matèria de SL en aquest sector.
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Salut laboral en el sector de la sanitat Privada
L'actuació que hi ha hagut en aquest sector ha estat molt semblant a la del SISCAT. Hi ha
hagut una concentració d'activitat en el grup Quirón a causa de l'organització que tenen
del servei de prevenció mancomunat, elecció de mútues, risc en l’embaràs, etc.
Salut laboral en Dependència
És el sector amb més precarietat en matèria de SL i amb més necessitat d’assessorament i
d’intervenció per part de la federació de sanitat en l’acompanyament als CSSL (comitès de
seguretat i salut laboral) i l’anàlisi de documents de PRL.
Continuem fent una aposta important perquè les avaluacions de riscos reconeguin el risc
biològic, i per tant que s’apliqui el RD 664/1997 que regula la protecció dels treballadors
contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball, i en
aquesta línia es va crear un model de sol·licitud d’avaluació de riscos biològics i es va fer
arribar a totes les delegades de prevenció, i delegades en general del sector, perquè ho
entreguessin a les seves direccions.
També hem realitzat tallers d'informació i formació, amb l'objectiu de dotar a les
delegades i delegats de prevenció d'eines que els facilitin la seva acció en els centres de
treball.
Hi ha hagut una intervenció especial en Teleassistència amb accions per a fer visible el
problema de la Lipoatròfia i altres patologies derivades del treball, sol·licitant a l’Agència
Catalana de Salut pública que faci un estudi científic per valorar si hi ha relació efecte. La
conclusió de l’estudi deia que hi havia relació d’efecte causa, entre les condicions dels llocs
de treball i la seguretat i la salut de les treballadores i treballadors, i per tant obligava a la
direcció de Televida a implementar mesures preventives per eliminar i reduir l’exposició a
aquests riscos.
També en Psicosocials hem fet assessorament i acompanyament en el CSSL.
S’han fet dues jornades per a aquest sector amb col·laboració amb la Federación de
Sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO:


Jornada riscos Psicosocials, amb la col·laboració d’ISTAS.



Jornada drogodependències, sobre l’automedicació de les treballadores i
treballadors del sector.
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Salut laboral en Recerca
Hem fet assessorament en matèria de riscos psicosocials i metodologies.
Hem continuat participant en els protocols i procediments sobre l'assetjament, de
maternitat i lactància.
Col·laboració entre formació i salut laboral: cursos
Els 3 primers anys hem ofert formació presencial als delegats i delegades de prevenció en
matèria de salut laboral amb contingut en estratègies lligades a qüestions que tinguin a veure
amb l’acció sindical dintre de la salut laboral.
Aquests cursos han anat dirigits també als nous delegats i delgades de prevenció, amb la idea
de la integració de l'acció sindical entre tots dos comitès, el d'empresa i el de seguretat i salut
laboral a les empreses i centres de treball.
Amb l’aparició de manera abrupta de la pandèmia per la COVID-19, a mitjans del mes de
març de 2020, ens hem vist forçats a parar tota l’activitat habitual de l’equip de salut
laboral de la Federació de Sanitat de CCOO Catalunya, per centrar-nos única i
exclusivament en l’assessorament de les nostres delegades, delegats, afiliades, afiliats,
treballadores i treballadors en general del nostre sector.
Durant aquest període, que va des de mitjans de març i la resta del 2020, els nostres
esforços han anat orientats a:


Assessorament específic telemàtic (videotrucades, correu electrònic, telèfon) a les
nostres delegades i delegats, afiliades i afiliats sobre els efectes de la COVID-19.



Revisió diària dels procediments, protocols, guies..., del Ministerio de Sanidad,
Departament de Salut, salut pública i les seves actualitzacions sobre EPI, tipus
d’aïllament i recomanacions, sectoritzacions de centres de treball i mesures
preventives per controlar el contagi del SARS-CoV-2.



Realització d’una enquesta entre les nostres delegades i delegats de tots els
centres sanitaris i sociosanitaris, sobre el grau de compliment de totes les
normatives en matèria de prevenció de riscos laborals enfront del SARS-CoV-2.
Anàlisi de les dades de l’enquesta per valorar accions sindicals a desenvolupar, i
realització d’un informe resum que fem públic.



Realitzacions de denúncies per presentar a Inspecció de treball i seguretat social,
dels centres on no es compleix la normativa pel control del contagi de la COVID19 (entrega i utilitzacions d’EPI, mesures preventives, no realització de l’avaluació
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de riscos laborals biològics específics per SARS-CoV-2, no informar, consultar o
deixar participar als RLT en matèria de PRL, ...).


Realitzar denúncia a ITSS (Inspecció treball) per incompliment el RD 664/97 de
riscos per exposicions a agents biològics (rentat d’uniformes, 10 minuts + 10
minuts que computin com a jornada efectiva de treball per la higiene de les
treballadores i els treballadors,...).



Realitzar notes informatives a les nostres delegades i delegats sobre els diferents
EPI, la seva utilització, recomanacions d’ús.



Realitzar notes informatives a les nostres delegades i delegats sobre la prova
diagnòstica de PCR, test ràpid d’antigen i els seus drets i deures en vers a la
vigilància de la salut.



Realitzar notes informatives sobre la normativa que s’ha anat publicant al BOE
sobre el reconeixement de la COVID-19 com a contingència professional pels
professionals de centres sanitaris i sociosanitaris. Primer com a IT comuna
assimilada a accident de treball només a efectes econòmics, després com a
contingència professional amb el reconeixement d’accident de treball, i ja el febrer
del 2021, consideració de malaltia professional.



Realitzar nota informativa sobre la vacunació en contra de la COVID-19.
Voluntarietat de la vacunació, i recomanacions del “Consejo interterritorial del
sistema nacional de salud” en vers a la vacuna.



Assistència telemàtica a les reunions periòdiques de la paritària permanent i
plenària de PRL de l’ICS.

CONCLUSIONS
La salut laboral és una de les millors eines per fer Acció Sindical i, des de la Federació de
Sanitat de CCOO de Catalunya hem apostat per aquesta eina, per a tenir presència a les
empreses i acostar-nos a les treballadores i treballadors, amb assessoraments a delegades
i delegats de prevenció de riscos laborals. Ha tingut especial rellevància durant aquests 4
anys i més encara durant el 2020 amb l’aparició de manera abrupta de la pandèmia per la
COVID-19, que ens ha obligat a parar tota l’activitat habitual de l’equip de salut laboral de
la Federació de Sanitat de CCOO Catalunya, per centrar-nos únicament i exclusivament en
l’assessorament de les nostres delegades, delegats, afiliades, afiliats, treballadores i
treballadors en general dels nostres sectors per fer front a les situacions sobrevingudes a
conseqüència de la pandèmia.
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FUNCIÓ PÚBLICA
Dins l’àmbit de la Mesa General de Funció Pública hem assistit a totes les reunions
convocades per l’Administració i també als grups de treball interns del nostre
sindicat, així com a totes les comissions on tenim presència (comissió fons de pensions...)
Breu descripció dels acords assolits i accions que es van portar a terme a l’any 2017:


Acord d’oferta pública d’ocupació



Acord d’ampliació dels supòsits de cobrament de retribucions al 100% en cas
d’Incapacitat Temporal i retorn de la paga del 2013.



Denúncia III Acord Mesa General: es va treballar elaborant una plataforma per tal
de poder obrir les negociacions tan bon punt canviï la situació política i es
constitueixi Govern.

Al 2018 i 2019 i 2020 cal fer esment que tant o més importants que les reunions de Mesa
General, van estar les reunions dels grups de treballs, comissions de seguiments, accions i
mobilitzacions totes elles encaminades a la recuperació dels drets i retribucions
arrabassades des del 2012.


Participació en les diferents assemblees de delegats i delegades de l’àrea pública per
acordar les accions a realitzar.



Reunions i trobades amb els diferents Grups Parlamentaris explicant les nostres
reivindicacions així com intervencions a les comissions parlamentàries d’aquest àmbit.



Concentracions davant de Governació i ocupació de part del Departament.



Reunions a Conselleria i amb la Secretària de Funció Pública.



Escrits a diferents membre del Govern, Consellers i President de la Generalitat.



Participació a tertúlies a TV, notes de premsa, ràdio en la mateixa línia d’actuació.



Convocatòria de Vaga el 12 de desembre de 2018.



Seguiment de les convocatòries públiques d’ocupació (en el marc de l’acord triennal).



Acord d’increment salarial a efectes d’1 de gener de 2018. Els posteriors increments han
estat a efectes 1 de gener de 2019, 2020. Els tres anys (2018, 2019 i 2019) l’increment
va ser per acord a nivell estatal. L’increment del 2021 ha estat sense acord.
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Acord per la recuperació de l’ Increment al 100% de les retribucions en tots els casos
d’IT.



Recuperació del 75% de la DPO ja per aquest 2018 i del 100% la de l’any 2019
(cobrament a l’abril 2019 i 2020 respectivament). Al febrer del 2020, CCOO vam
intervenir al Parlament de Catalunya dins el tràmit d’audiència pública respecte al
restabliment de les DPO tal i com es contemplava al II Acord de la Mesa Sectorial de
Negociació, això és, al 100%. Finalment, al setembre de 2020 es va aprovar per
unanimitat parlamentària el Projecte de Llei per restablir el complement de
productivitat variable del personal estatutari de l’ICS i del personal del Sistema Sanitari
Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). Amb aquesta aprovació, aquest
complement va quedar blindat per Llei.



Acord de Mesa General per al retorn de la paga del 2013. Concretament, el passat 2020
es va retornar el que quedava pendent de la paga d’aquell any i que va ser el 60%.



Acord de Mesa General per al retorn de la paga del 2014.



En l’actualitat resta pendent la recuperació del 55% de la paga del 2014 aquest any 2021
i pendent la recuperació del 45% de la paga del 2014 l’any 2022. Amb aquests 2 retorns
finalitzarà l’acord per a la recuperació de les dues pagues pendents corresponents al
2013 i al 2014.



No acord respecte on s’havia de destinar el fons addicional. Des de CCOO vam fer la
petició que fos abonat a cada professional de manera lineal tal i com es va fer al
desembre de 2018. Es va tractar el tema a la mesa general de funció pública
extraordinària el 19/12/2019 però no va ser possible. La Generalitat unilateralment ho
ingressarà al pla de pensions.



No acord respecte a la destinació que unilateralment s’ha fet novament aquest passat
2020 del fons addicional, on s’ha desviat aquests diners per a un pagament únic,
classista, no uniforme de la mal anomenada “paga covid” per part del Catsalut, on des
de la Federació ens hem manifestat en contra en tots els àmbits.



Les reunions de Mesa General del passat 2020 han anat encaminades a les noves
mesures organitzatives, reincorporació als centres de treball, teletreball, de prevenció i
seguretat aplicables en l’etapa viscuda com a conseqüència del coronavirus SARS-CoV-

59

FEDERACIÓ DE SANITAT DE CCOO 60
INFORME 12è CONGRÉS
2. Finalment va acabar amb una dues instruccions i la darrera és la Instrucció 6/2020, on
Educació i Sanitat vam quedar exclosos, amb les pertinents protestes com a sindicat.


A partir d’aquí, les noves reunions de Mesa General han anat encaminades en exigir per
part de CCOO l’aplicació homogènia de drets i permisos per a tota la plantilla, reclamar
més diners per a contractacions i recursos i menys en propaganda política. També vam
plantejar la necessitat de modificar el decret de teletreball, per haver quedat desfasat i
obsolet, ja que cal adaptar-nos als nous temps sense cap excepció de cap àmbit de les
plantilles i dels sectors.

ICS
En el cas de l’ICS, la nostra presència a la Mesa Sectorial de Negociació, on disposem de quatre
membres aquest mandat s’ha caracteritzat per l’inici de la recuperació de tot allò
arrabassat des que va començar la crisi. Cal dir també que amb motius de canvis polítics han
suposat canvis a la Gerència de l’ICS i a la Direcció de Recursos Humans, que han fet que algunes
decisions s’hagin vist alentides i d’altres accions s’han hagut d’engegar de nou en nou. Al marge
de les reunions de Mesa, CCOO periòdicament hem mantingut reunions tant amb RRHH com
amb la Gerència de l’Institut Català de la Salut.
Temes que des de la Mesa Sectorial de Negociació es van impulsar a partir del 2017, que han
continuat durant tot aquest mandat, i que s’han vingut realitzant:


Oferta pública d’ocupació.



Acord de mobilitat voluntària entre SAP’s de la mateixa gerència per l’atenció
primària.



Acord personal estatutari adscrit a unitats d’unitats d’atenció a l’usuari d’Atenció
Primària.



Assistència a la comissió de DPO.



Assistència al grup de treball sobre unificació de criteris de llicències i permisos
ICS.



Tancament presó Model.



Acord de mobilitat voluntària i permanent.



Acord d’exempció dels requisits de nacionalitat en especialitats deficitàries de
facultatius especialistes.



Aplantillament.



Participació grup de treball funcions de les TCAI a l’àmbit d’Atenció Primària.
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Temes importants a destacar tractats a la Mesa Sectorial de Negociació durant el mandat 20172020:


Pacte de mobilitat voluntària oberta i permanent. Aquest pacte, tot i el retard pels
problemes informàtics dels aplicatius ICS, finalment s’han publicat els llistats
provisionals, ha finalitzat el període d’al·legacions i en aquests moments estem
pendents de la publicació dels llistats amb les puntuacions definitives i l’inici trasllat del
personal, que ocuparan totes aquelles vacants generades a partir de l’1 de setembre de
2020 (entrada en vigor a l’endemà de la publicació al DOGC).



Intent d’homogeneïtzació de les retribucions pel que fa a l’extracció d’òrgans i
transplantaments sigui quin sigui el centre de l’ICS on es faci. És un tema
àmpliament treballat, però que per canvis interns a la Direcció de l’ICS, està
pendent de reprendre’s.



Seguiment de les plantilles.



Seguiment de tota l’oferta pública d’ocupació, tant ordinària com extraordinària.



Assistència a les comissions d’avaluació de la Carrera Professional, tant ordinàries com
extraordinàries. El gran avenç a destacar és que per primer cop i ja d’ofici l’ICS ha abonat
Carrera Professional al personal interí el passat 2020, com a conseqüència de les 3
sentències guanyades per CCOO al Tribunal Suprem i que van crear jurisprudència.



Seguiment i insistència/pressió per a la denúncia del Pacte de Selecció Temporal.
Finalment el Pacte es ve denunciar i es va iniciar les negociacions per a un de nou, que
va finalitzar amb la signatura de 3 sindicats de la Mesa, però que CCOO no va signar per
entendre que lesionava els drets de les i els professionals de l’ICS, i afavoria la
contractació arbitrària. Cal fer èmfasi que l’actual Pacte de Borsa, publicat al DOGC al
gener del 2020 no ha realitzat cap baremació (la darrera és de febrer de 2019), i per
tant, la realitat és que no s’ha posat en marxa, amb les conseqüents queixes, cartes...a
tota la Direcció de l’ICS i al Catsalut per part del nostre sindicat.



Grup de Treball per als canvis del barem dels futurs concursos-oposicions.



Grup de Treball respecte a Permisos i Llicències. En l’actualitat pendent de reprendre’s
ja que es no es va arribar a cap acord i posteriorment van haver canvis a la Direcció de
l’ICS.
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Acord respecte l’exempció de la nacionalitat per als facultatius/ves extracomunitaris i
Acord de Zeladors/es de les UAC d’atenció primària.



Petició formal d’exempció de caps de setmana per al personal d’àmbit hospitalari amb
edat superior a 55 anys. Es va posar en marxa en un hospital amb gran acceptació, però
en l’actualitat no s’ha implantat a més llocs per motius de la pandèmia per la covid-19.

El 2019 va estar marcat per les Eleccions Sindicals del mes de març de 2019, on CCOO van passar
de la ser la segona a la primera força, mantenint els mateix nombre de delegades. Cal dir també
que els canvis polítics van suposar novament canvis a la Gerència de l’ICS i a la Direcció de
Recursos Humans, que van fer que algunes decisions s’hagin vist alentides i d’altres accions es
van d’engegar de nou en nou. Al marge de les reunions de Mesa, CCOO periòdicament hem anat
mantenint reunions tant amb RRHH com amb la Gerència de l’Institut Català de la Salut, a nivell
mensual.


Assistència a la comissió de seguiment del II Acord el passat 13/12/2019 i també a les
reunions dels diferents grups de treball següents:
o Grup de treball respecte a la categoria professional d’informàtics, de cares a
l’oferta pública d’ocupació.
o Grup de treball respecte a les categories professionals d’ofici, de cares a l’oferta
pública d’ocupació.
o Grup de treball concursos-oposició.
o Grup de treball de la categoria de zelador/a a les UAU d’atenció primària, fins a
la signatura i publicació de l’Acord a l’octubre del 2017.



Acord respecte a la regularització de la contractació del personal facultatiu que no té
l’especialitat.



Es va rescabalar el règim del personal assistencial que garanteix l’atenció continuada
presencial amb una durada continuada de 12 hores o més a l’atenció primària. Tant per
al personal sanitari com per al personal de gestió i serveis. Es va abonar amb efectes
retroactius al novembre del 2019.



Per acord de Mesa de 20 de novembre de 2020 es va aprovar la pròrroga del Pla
d’Ordenació de Recursos Humans 2016-2020 (PORRHH), ja que no s’ha pogut desplegar
en la seva totalitat, en part per la situació pandèmica.
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Cal destacar també que aquest 2020, es va fer una Instrucció per a la contractació de
personal estudiant tant d’infermeria com mèdic, de darrer any de carrera, ja que per la
situació de la pandèmia per la covid-19 va haver una necessitat d’ampliació de llits d’UCI
i d’hospitalització important que no anava acompanyada d’increment de la plantilla, i
les borses de treball estaven esgotades d’aquestes dues categories professionals. A dia
d’avui encara segueix la figura de l’auxiliar sanitari (contracte laboral).



Finalment, davant la denúncia del II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat
sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’ICS, per part dels sindicats
signants. CCOO en reunió de seccions sindicals es va sotmetre el tema a debat i posterior
votació. El resultat de les votacions van ser per una àmplia majoria el NO a la denúncia
de l’acord, ja que estem en un moment de Govern de la Generalitat en funcions i sense
pressupost. En futur es tornarà a plantejar.

ALTRES ACCIONS
Dret a la salut i model sanitari públic. Recuperar, millorar, avançar:
Vam participar activament en la organització de la jornada política sanitària que es va
celebrar el 27 de juny de 2018 a CCOO: "Dret a la salut i model sanitari públic. Recuperar,
millorar, avançar".
Amb l’actual situació que viu el nostre país, es va creure molt necessari debatre sobre la
política sanitària que la ciutadania necessita, i per això es va iniciar la jornada amb una taula
rodona on el tema a tractar va ser: "Sanitat pública i d'accés universal. Quin model cal i quines
inversions són necessàries?", on intervindran la Sra. Laura Pelay, Secretària General de Salut
de la Generalitat de Catalunya i el Sr.Toni Mora, responsable de Política Sanitària de CCOO
de Catalunya.
Posteriorment es va treballar en tres grups els temes següents:


Inversions i finançaments.



Aposta per l'atenció a les persones, sector sociosanitari, atenció primària,
envelliment de la població i dret en situació de dependència.
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Finalment es van presentar les conclusions dels grups i la cloenda de la jornada, on
també es va comptar amb la presència de l'Honorable Consellera de Salut Alba Vergés.

Formem part i vam participar activament en la creació i desenvolupament de la Plataforma en
Defensa del Dret a l'Atenció de les Persones amb Dependència, on es demanava, i es demana,
un canvi radical a favor de les persones. Aquesta plataforma va ser impulsada el mes de maig
del 2019.
JORNADA 2 d’octubre del 2020: Dependència i política sanitària. Recuperem els drets perduts.
El repte de l’envelliment de la població
Per últim, s’ha continuat treballant amb el grup d’Infermeria i s’ha format el grup de treball
especialitzat de TCAI que permeten a la federació conèixer de primera mà les experiències i
problemàtiques d’aquestes professions. Una de les iniciatives a destacar del grup de treball
d’infermeria va ser l’organització del “I Congreso Internacional de Enfermería Práctica Clínica
Avanzada: rol avanzado y seguridad”. Aquest congrés va tenir lloc al paranimf de l’ hospital Clínic
i Provincial de Barcelona el Maig del 2019. Es va dur a terme en modalitat presencial i en
streaming, amb un seguiment sense precedents.
Estava previst dur a terme la mateixa iniciativa amb el grup de TCAI, però a causa de la pandèmia,
aquesta iniciativa va quedar ajornada, així com les jornades presencials que s’anaven a realitzar
conjuntament amb el Hospital del Mar per TCAI i DUI.
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COMUNICACIÓ
Pel que fa a la comunicació l’hem continuat considerant com a un element essencial ja que és
la imatge del sindicat i gràcies a les xarxes socials, pot arribar a infinitat de persones i entitats.
La finalitat ha de continuar essent la de reforçar la nostra imatge, arribar a més llocs, continuar
sortint als diferents mitjans de comunicació (ràdio, premsa estatal, autonòmica, local i televisió)
i garantir la sintonia de la comunicació amb els valors propis de CCOO.
Dins la Comunicació de la Federació de Sanitat, cal fer esment de 2 àmbits ben diferenciats:
Comunicació interna
Pel que fa a l’àmbit intern, accions dutes a terme:


S’han continuat fent els resums de totes i cadascunes de les reunions dels
diferents sectors de la sanitat. Sempre s’han enviat el mateix dia que han tingut
lloc de la reunió i s’han enviat tant al sector corresponent com als òrgans de
Direcció i als sindicats intercomarcals. Igualment s’ha continuat fent respecte a
d’altres informacions d’interès de la Federació de Sanitat o d’altres Federacions,
concentracions, mobilitzacions, accions...



S’han continuat elaborant cartells informatius per tal d’unificar els criteris de tal
manera que cada sector disposi de la mateixa informació i en el mateix format
aconseguint així homogeneïtzar la imatge del sindicat.



Donat que formem part del Consell Editor de la Revista Lluita Obrera, i per tant hem
assistit per tal de consensuar el temes que s’ha anat publicant, tant relatius a sanitat
com a d’altres. S’han fet reunions periòdiques al llarg de l’any.



S’han fet articles amb temes d’actualitat de la nostra Federació a cada número
de la revista d’àmbit català Lluita Obrera. En ells s’han tractat temes dels diferents
sectors, coincidint amb les mobilitzacions i/o accions dels mateixos.



S’han fet articles amb temes d’actualitat de la nostra Federació a cada número
de la revista d’àmbit estatal Sindicato y Salud.



S’ha assistit als diferents Plenaris de Comunicació de CCOO de Catalunya, i també
al Plenari que s’ha celebrat a Madrid el passat mes de desembre de 2019 (en
aquest cas l’assistència es va realitzar per videoconferència).



S’ha assistit a les diferents reunions per tal d’organitzar la Festa del Treball Digne
anual.
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Comunicació externa
Pel que fa a l’àmbit extern, accions dutes a terme:


Es continua augmentant i potenciant de l’ús del twitter de la Federació
@ccoosanitat tant per notícies internes, com per externes. En l’actualitat tenim
més de 3100 seguidores i seguidors al perfil oficial.



S’han elaborat comunicats de premsa periòdicament amb els diferents temes
relacionats amb sanitat i d’actualitat.



Continuem tenint un lloc important a premsa d’àmbit estatal específica sanitària
on pràcticament només feien esment als sindicats corporatius, fins al punt que en
certs temes, només s’han recollit declaracions de CCOO, ignorant a la resta de
forces sindicals. Concretament, els comunicats de premsa i/o notes a la web que
s’han elaborat al llarg d’aquest any 2019 han estat de 63 (dels diferents sectors de
la sanitat o que l’afecten directament).



S’ha participat novament en els diferents programes que CCOO de Catalunya ha
elaborat amb temes diversos i que posteriorment s’han emès per la Televisió de
Catalunya. Els programes que hem participat la Federació de Sanitat, en alguns ha
estat de manera exclusiva i en d’altres col·laborant amb d’altres Federacions per
la transversalitat dels temes tractats.



S’han continuat fent declaracions tant en premsa escrita com en ràdio, televisions,
d’àmbit local, autonòmic i estatal.



Pel que fa a la pàgina web, s’ha modificat substancialment, amb separació per
sectors i actualitzada permanentment amb notícies, notes, baners, agenda,
novetats... Cal fer esment que en els propers mesos es canviaran tots els formats
de les pàgines web de CCOO Catalunya, i per tant la de sanitat també. S’havien de
realitzar cursos de formació respecte a la nova modalitat el passat 2020 però
finalment s’han endarrerit i els farem aquest 2021.
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