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SISCAT: MESA 
NEGOCIADORA  

II CONVENI (18.04.2018) 

  

        

     En un exercici d'economia comunicativa les 
patronals UCH, CAPSS i ACES han quantificat la 
plataforma conjunta presentada per SATSE i les 
altres tres organitzacions sindicals amb una sola 
frase: un resultat d'un increment de la massa 
salarial del 30 %. 

  

       Això vol dir - no ens enganyem - que hem 
fet bé els càlculs globals sobre com ha d'anar 



constituïda la plataforma reivindicativa, ja que - 
si a molta gent el pot semblar desorbitat - hem 
de recordar que la pèrdua global de les 
treballadores i dels treballadors dels SISCAT des 
de l'any 2012 ha estat aproximadament d'un 25 
% i si sumem augments de PIB, augments d'IPC 
i de pressió fiscal, ... 

  

         No obstant això, per algun lloc s'ha de 
començar, bé sigui per parlar d'augments 
salarials, de reduccions de jornada o de millores 
socials, bé sigui per parlar de canvis de 
paradigma, de ordenació o reordenació de les 
professions o de repensar determinats 
conceptes d'alte impacte estratègic i matèries 
qualitatives, així com la modernització i 
actualització del Conveni. 

  

       Totes són importants com a treballadores i 
com a professionals i totes - tard o d'hora - s'han 



de tractar: tant ens fa per on començar mentre 
que totes les qüestions s'estudiïn. 

  

       Hem lliurat la plataforma marcada amb 
l'especificació de les reivindicacions de millora 
que creiem que no tenen cost econòmic i les 
que en tenen poc, tal i com s'ens havia demanat 
per agilitar les negociacions. 

  

          S'han fet tres peticions molt i molt 
concretes: 

  

   1) Desglosar la valoració econòmica de les 
mesures demanades epígraf per epígraf, tot i 
sabent que la valoració és i ha de ser global. 

 2) Fer un exercici d'encabiment de la 
plataforma de les treballadores i dels 
treballadors amb les consideracions patronals i 
trobar punts d'entesa per començar de debó la 
negociació. 



   3) Que tots els documents que es facin servir 
com a eines de treball es lliurin de maner prèvia 
a les reunions negociadores per tenir un marge 
per reflexionar-ne i construir arguments. 

  

             

  

  

  
 

 


