
 

 
 

 
Comissió Executiva SINDI.CAT  

 

 
 

CARTA OBERTA AL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA   
GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
 
Ens dirigim davant de vostè com el màxim líder polític a Catalunya.  
 
 

Som una organització sindical que va néixer al gener del 2016 a Catalunya i ja tenim 

representació sindical i afiliativa a molts sectors d’activitat: Un dels convenis col·lectius que 

negociem és el conveni col·lectiu del Transport Sanitari, que representa a més de 5.000 

treballadors i treballadores a tot el nostre País, gent del sector sanitari que treballen en 

primera línia davant la lluita contra la COVID-19, moltes vegades sense tots els mitjans de 

prevenció de riscos necessaris, EPI,s, i depenent d’empreses privades poc o gens 

sensibilitzades amb la protecció de les seves plantilles i que només volen guanyar més. La 

solució passa per que el Transport Sanitari urgent i el no urgent passi a mans públiques, com 

s’ha fet ja a Balears amb encert. Per cert, vàrem adreçar un escrit de denuncia pública de la 

situació dels professionals del Transport Sanitari a la Honorable Consellera Alba Vergés, i no 

hem rebut cap resposta, AIXÍ NO!!.  

 

Som un sindicat que pensem que davant de la greu crisi econòmica que vindrà a continuació 

d’aquesta crisi sanitària, hem de fer molts canvis a Catalunya per intentar sortir-ne l’abans 

possible.  

 

Des de SINDI.CAT proposem eliminar l’actual sistema de subvencions publiques als sindicats, 

que reben molts milions d’euros de la Generalitat de Catalunya, tenen alliberats sindicals, 

reben les seves quotes d’ afiliació i no paguen la majoria dels seus locals sindicals, (per que 

tenen accés a Patrimoni Sindical) però tot i això, volen acollirse a un ERTE, com la UGT de 

Catalunya, per que realment són empreses?.  

 

També els partits polítics haurien de renunciar a les seves subvencions publiques, haurien de 

viure exclusivament, com nosaltres i altres sindicats independents: de la quota d’ 

afiliació.  

 

També proposem que es faciliti l’accés a la jubilació anticipada a col·lectius sanitaris des dels 

55 anys, (està clar que són Claus davant la pandèmia, però no es fa res o molt poc per facilitar 

que tinguin més mitjans i millors condicions reals a la seva feina), o fins i tot recuperar la 

jubilació parcial al 85% per a molts treballadors i treballadores, que havent complint els 60 

anys tenen carreres llargues de cotització, amb 30 anys o més cotitzats. Així s’aconseguiria 

“crear” molts llocs de treball per donar ocupació estable i de qualitat a moltes persones que 

perdran la seva feina per la fallida de les empreses de molts sectors de serveis, que patiran i 

molt, la greu crisi econòmica conseqüència de la pandèmia.  

 

Com a Catalunya, s’ha de fer un esforç per dotar de més mitjans al SOC, per agilitzar les 

prestacions d’atur i els subsidis que vindran. L’Administració de Justícia, que ja estava 

col·lapsada abans de la pandèmia, ara ho estarà molt més, amb lo qual es necessitarà més 

personal i mitjans per evitar possibles contagis.  

 

Queda molt per construir al nostre País després de la crisi sanitària, i des de 

SINDI.CAT creiem honestament, que ara és el moment de fer aquests grans canvis 

de model de País, amb la valentia que sempre ens ha caracteritzat als catalans i 

catalanes. Volem sortir de la crisi o que la paguin els de sempre?. AIXÍ NO!!. 


