
 

                                                                                                                         

   

 
UGT NO SIGNA AQUEST CONVENI PERQUÈ : 

 

� Els increments salarials tan pel que fa al salari base com als festius son 
irrisoris i injustos pels professionals del sector. 

 
� Creiem que desprès de la lluita que vam fer tots plegats al carrer i amb la 

jornada de vaga, aquest havia de ser el conveni de l’equiparació amb la 
Sanitat Concertada. Recordem que en l’anterior conveni els treballadors  
només van tenir un  increment salarial de l’IPC estatal i tenint en compte 
que l’IPC català a sigut mes alt, els treballadors de la Sanitat Privada han 
perdut poder adquisitiu. 

 
� La nova classificació professional amb la introducció de dos nivells es 

discriminatòria, farà que hi hagi professionals de primera i de segona. Dos 
treballadors realitzaran la mateixa feina però rebran salaris diferents, un 
d’ells rebrà un salari més baix. Per UGT igual treball igual salari.    

 
� La reducció de la jornada laboral es tan ínfima que la majoria de 

treballadors del sector ni se’n adonaran. Continuem tenint una diferencia 
abismal de mes de 150h/any amb la jornada que fan els centres 
concertats. Està vist que conciliar la vida laboral i familiar en la Sanitat 
Privada no es possible. 

 
� La UGT va demanar per totes les categories la carrera professional (CP), 

el sistema d’incentivació (SIP) i la direcció per objectius  (DPO) tal com 
tenen els nostres companys dels centres concertats i aquest conveni no 
reconeix cap d’aquests elements d’implicació i desenvolupament 
professional. 

 
� En definitiva, una vegada més, aquest no és el conveni que els 

treballadors de la Sanitat Privada es mereixen i de cap de las maneres 
permetrà encarar el futur de la Sanitat Privada amb garanties de poder 
mantenir la qualitat que els professionals l’hi estan donant amb la seva 
tasca diària, al contrari, és un conveni que propiciarà la fuga de 
professionals cap a d’altres sectors on se’ls reconegui la seva vàlua, 
eficiència i eficàcia.  
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