
                                 
 

 
NOTA DE PREMSA 
 

 
Constituïda la Mesa del primer Conveni Sociosanitari  

 
 
(Barcelona, 5 de juliol)-. Les associacions empresarials La Unió, CAPSS i ACES, i els 
sindicats CC.OO. i UGT van constituir ahir la mesa de negociació del 1r Conveni 
Col·lectiu de Treball per als Centres Sociosanitaris amb activitat concertada amb el 
Servei Català de la Salut, que afecta 7.000 treballadors.  
 
Aquest conveni es crearà després de la impossibilitat d’arribar a un acord per a tot el 
sector (SISCAT), basat en la negociació del conveni de la XHUP. 
 
Atesa la situació econòmica de les entitats i la necessitat de prendre mesures 
econòmiques urgents, s’ha arribat, en el marc d’aquest primer Conveni Col·lectiu, a 
uns acords parcials que bàsicament suposen: 
 

1. L’aplicació transitòria del text del VII Conveni Col·lectiu de Treball dels 
Hospitals de la XHUP i dels Centres d’Atenció Primària concertats fins a la 
signatura de la resta del conveni. 

 
2. L’aplicació immediata de la proposta que va efectuar l’Autoritat Laboral en 

funció de la mediació del passat 12 de juny de 2013. 
 

3. Els acords parcials i de conveni que en el seu dia se signin seran vigents fins a 
31 de desembre de 2014. 

 
 
La Unió Catalana d’Hospitals és una associació empresarial formada per més de 
cent entitats sanitàries i socials que aglutinen més de 400 centres i que generen prop 
de 60.000 llocs de treball i que tenen com a element comú la prestació de serveis 
sanitaris i socials als ciutadans, posant a la seva disposició els recursos patrimonials, 
humans i tecnològics per tal de garantir una assistència de màxima qualitat i eficiència. 
Aquestes entitats defensen un model sanitari i social públic participat per la societat 
civil sobre la base de l’autonomia de gestió empresarial. 
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