COMUNICAT DE PREMSA
LA SANITAT PRIVADA DE CATALUNYA ES QUEDA SENSE
CONVENI COL·LECTIU
Barcelona 1.2.2022- Ahir, després d’un procés de mediació davant del Departament d’Empresa
i Treball amb la representació sindical d’UGT i CCOO i, les dues patronals sanitàries ACES i La
Unió, no es va arribar a cap acord, donant-se per finalitzat l’actual Conveni col·lectiu de treball
d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis
clíniques de Catalunya.
Aquest fet implica que tots els professionals afectats pel conveni no gaudiran de les millores que
s’havien posat sobre la mesa negociadora i, que havien estat aprovades per les parts amb un
preacord signat el 29 de desembre de 2021. Els increments que recollia aquest preacord eren
de l’1,4% a partir del juliol del 2021 sobre tots els conceptes salarials i, per al 2022, entre un
2.25% i un 2.50% en funció del nivell professional. Addicionalment s’acordaven millores en
conceptes com els plusos de dissabtes, diumenges i festius; la carrera professional i el sistema
d’incentivació; i millores de caire social i organitzatiu, entre d’altres. Així mateix, es garantien
que els increments pactats no fossin absorbits ni compensats en els termes indicats al preacord
signat el 29 de desembre de 2021.
Per a les dues patronals sanitàries el trencament de la negociació és una situació preocupant i
inèdita ja que suposa un retrocés en les condicions laborals guanyades en els deu convenis
anteriors. En aquest sentit, l’ACES i La Unió consideren que va haver-hi bona fe negociadora, es
van atendre la majoria de les peticions sindicals i les propostes fetes i no acceptades es trobaven
en la part alta dels acords dels convenis signats en altres sectors fins ara.
Cronologia de la negociació
El 20 de febrer de 2020 es va iniciar la negociació col·lectiva amb CCOO i UGT i donat l’estat
d’alarma sanitària es va fer un exercici de responsabilitat i les parts van arribar a un acord parcial
durant l’any 2020. Al febrer del 2021 es van reprendre les reunions en format telemàtic i, en la
mesura que va ser possible, també de manera presencial.
El 29 de desembre de 2021, després de 16 sessions de comissió negociadora, es va arribar a un
preacord per al XIè Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització,
assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques amb vigència per als anys 2021 i 2022,
pendent de ser ratificat pels òrgans de decisió de les organitzacions signants. Alhora es va
acordar una pròrroga de la seva ultraactivitat fins el 31 de gener de 2022.
El 26 de gener de 2022, la Unió General de Treballadors (UGT) va notificar que l’assemblea de
delegats no va ratificar el preacord signat per les parts.
Davant d’aquest escenari, totes les parts, a excepció de la UGT, van proposar estendre en 15
dies la pròrroga d’ultra activitat en els mateixos termes i condicions establertes en l’acord
parcial del 29 de desembre de 2021.
Ahir 31 de gener, amb la finalització de la vigència del conveni col·lectiu, totes les parts es van
emplaçar a celebrar un acte de mediació al Departament d’Empresa i Treball, que va acabar
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sense acord, donat que UGT va seguir manifestant la seva negativa en signar una pròrroga d’
ultraactivitat de 15 dies en els mateixos termes establerts en l’acord parcial del 29 de desembre
de 2021. En conseqüència el Conveni Col·lectiu ha decaigut definitivament.
L’ACES, com a patronal més representativa del sector sanitari privat, vol iniciar novament,
juntament amb La Unió, un procés de negociació de conveni de sector que reculli les necessitats
de les entitats de salut i dels seus col·lectius professionals.

Conveni històric dins de l’àmbit de la sanitat privada a Catalunya
L’any 1970 s’acorden amb unes primeres taules salarials amb l’esperit d’establir criteris per anar
unificant les condicions laborals i retributives del les persones treballadores de l’àmbit sanitari.
Al 1976 es signa el I Conveni col·lectiu de la Sanitat Privada a Catalunya on es detallen condicions
econòmiques, de treball, continguts competencials, drets i deures i representació col·lectiva.
El 31 de gener de 2022 finalitza la vigència del Xè Conveni de la Sanitat Privada de Catalunya.

Sobre ACES
L’ACES és la patronal més representativa de les empreses privades proveïdores de serveis
sanitaris i socials a Catalunya i una de les més rellevants en l'àmbit espanyol. La patronal
catalana, amb 45 anys de trajectòria, actualment representa a 268 empreses amb 442 centres
del sector sanitari, sociosanitari i social. A les empreses associades a l’ACES hi treballen 14.631
professionals de la salut i 6.984 metges. Es disposen de 2.714 llits en hospitals d’aguts (17,25%
dels llits totals), i 2.128 llits en centres sociosanitaris (31,77% dels llits totals).

Sobre La Unió
La Unió és l’associació d’entitats sanitàries i socials que amb més de 45 anys és referent de la
singularitat del model sanitari i social català. Des de la pluralitat, la diversitat i la territorialitat,
aplega a més de 114 entitats, amb més de 750 dispositius assistencials sanitaris i socials i més
de 65.000 professionals, amb presència a tot Catalunya i en totes les línies assistencials:
primària, hospitals, sociosanitaris, salut mental, rehabilitació, gent gran, discapacitats.
És una associació d’organitzacions de persones que treballen per a les persones, que des del
respecte a la diversitat comparteixen el compromís social per a la millora de la salut i el benestar,
contribuint en les polítiques públiques a través de la gestió ètica professionalitzada, la innovació
i l’avaluació de resultats orientada a la millora contínua. La seva visió l’expressen els seus dos
lemes Mirem el futur amb una mirada oberta al món i Ens Movem per les Persones.

Comunicació ACES
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