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Avui 18/12/2017 ha hagut 
Col·lectiu de Treball dels Hospitals Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres 
Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la 
Salut (SISCAT).  
 
Hem arribat al següent  
 

1. Increment de l’1% de tots els conceptes salarials des de l’1 de gener de 
2017 que quedarà consolidat per al 2018 (no absorbible ni compensable). 
Endarreriments s’abonen nòmina mar
2018 a partir nòmina abril
2018 durant el mateix 2018
tarifes. 
 

2. Els 2 dies personals de la Disp.Addicional 2a s’incorporen a l’art. 42.2 d
Conveni per personal del torn diürn dels grups 2 a 7.

 
3. Una disminució de la jornada p

jornada laboral fent que el festiu addicional de Setmana Santa o Nadal 
tingui la consideració de computable com a jornada.

 
4. Ampliació dels supòsits del complement del 100% en cas d’IT:

a. Casos de reproducció assistida
b. Durant el període de lactància.
c. Derivades de malalties que han causat discapacitat 

33% 
d. Per avortament voluntari per inducció farmacològica en e

d’embaràs.
e. Per cardiopaties isquèmiques.

 
5. Un calendari de negociació per al 2018 amb reunions cada 15 dies a partir 

de mitjans de gener
 
 

Des de CCOO, CAL REMARCAR QUE LES MOBILITACIONS SÓN LA CLAU!

No seguim el camí, el fem

Afiliada a la confederació europea de sindicats (CES) i a la confederació sindical internacio

CONVENI 

ha hagut nova reunió de la mesa negociadora del  
Col·lectiu de Treball dels Hospitals Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres 
Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la 

Hem arribat al següent  PREACORD, pendent del redactat definitiu

Increment de l’1% de tots els conceptes salarials des de l’1 de gener de 
2017 que quedarà consolidat per al 2018 (no absorbible ni compensable). 
Endarreriments s’abonen nòmina març 2018, i increment mensual de 
2018 a partir nòmina abril, amb els endarreriments del 1r trimestre de 
2018 durant el mateix 2018. Sociosanitaris, a partir publicació noves 

Els 2 dies personals de la Disp.Addicional 2a s’incorporen a l’art. 42.2 d
Conveni per personal del torn diürn dels grups 2 a 7. 

Una disminució de la jornada per a tots els grups i torns de treball d’una 
jornada laboral fent que el festiu addicional de Setmana Santa o Nadal 
tingui la consideració de computable com a jornada. 

Ampliació dels supòsits del complement del 100% en cas d’IT:
Casos de reproducció assistida 
Durant el període de lactància. 
Derivades de malalties que han causat discapacitat 

Per avortament voluntari per inducció farmacològica en e
d’embaràs. 
Per cardiopaties isquèmiques. 

Un calendari de negociació per al 2018 amb reunions cada 15 dies a partir 
de mitjans de gener.  

CAL REMARCAR QUE LES MOBILITACIONS SÓN LA CLAU!
#OfensivaCCOO 

 

No seguim el camí, el fem

CONVENI AL DIA  
4a reunió mesa 

negociadora 

comissió obrera  
nacional de Catalunya 

federació de sanitat 

Afiliada a la confederació europea de sindicats (CES) i a la confederació sindical internacional (CSI) 

CONVENI SISCAT 

la mesa negociadora del  2n Conveni 
Col·lectiu de Treball dels Hospitals Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres 
Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la 

l redactat definitiu: 

Increment de l’1% de tots els conceptes salarials des de l’1 de gener de 
2017 que quedarà consolidat per al 2018 (no absorbible ni compensable). 

ç 2018, i increment mensual de 
, amb els endarreriments del 1r trimestre de 

. Sociosanitaris, a partir publicació noves 

Els 2 dies personals de la Disp.Addicional 2a s’incorporen a l’art. 42.2 del 

r a tots els grups i torns de treball d’una 
jornada laboral fent que el festiu addicional de Setmana Santa o Nadal 

Ampliació dels supòsits del complement del 100% en cas d’IT: 

Derivades de malalties que han causat discapacitat igual o superior al 

Per avortament voluntari per inducció farmacològica en el 1r trimestre 

Un calendari de negociació per al 2018 amb reunions cada 15 dies a partir 

CAL REMARCAR QUE LES MOBILITACIONS SÓN LA CLAU!  

No seguim el camí, el fem  

 


