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El  19 de desembre de 2017 es va  reunir 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 Salut (SISCAT), per tal de redactar i firmar 
el preacord al que vàrem arribar el dia 18 de desembre. 
 

Acords: 
 
Denuncia i negociació : 

 
1. Pròrroga de la ultra activitat fins 31/12/2018. 
2. Durant aquest període de ultra activitat es podrà renegociar 

qualsevol article del conveni inclòs els acords assolits si són per 
millorar-los. 

3. Calendari de les properes reunions de  negociació 24/01/2018, 
14/2/2018, 7/3/2018 

 
Remuneració econòmica 
 
Increment de l’1% de tots els conceptes salarials des de l’1 de gener de 
2017,  es cobrarà amb el concepte de “retribució variable per objectius 
garantida” (RVOG). 

a. A aquest increment no se li aplicarà la deducció del 5% que 
s’aplica als centres públics. 

b. Els endarreriments s’abonaren  en la nòmina de març 2018 
c. Quedarà consolidat per al 2018 (no absorbible ni 

compensable). 
d. Els increments mensuals de 2018  es cobraran a partir de la  

nòmina  d’abril.  
e. Els endarreriments del 1r trimestre de 2018  es cobraran  

durant el mateix 2018.  
f. Les entitats amb activitat exclusivament sociosanitaria faran  

l’abonament  dels endarreriments del 2017 i l’iniciï del 
pagament mensual del 2018,   un mes desprès de la  publicació 
de les tarifes en el Diari Oficial corresponent. 

CONVENI AL DIA 
Acord assolit 
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Jornada i permisos 
 
a) A partir del dia 1/1/2018 els dos dies personals de la addicional 
segona pesaran a l’art 42.2 del conveni i seran de lliure disposició pel 
personal del torn diürn dels grups 2 al 7, un dia es podrà gaudir en 
jornada prevalent i altre a elecció del treballador, treballadora. En cap 
cas aquest gaudiment suposarà la realització de una jornada anual 
efectiva inferior a 1620 hores. 
 
b) Amb independència dels 14 festius intersetmanals tot el personal 
dels grups 4,5,6,7 disposa de dos dies més de festa que actualment no 
computen com jornada efectiva treballada , a partir de l’exercici del 
2018 un d’aquest dos dies tindrà la consideració de jornada 
efectivament treballada. 

a. Els grups 1,2,3 també tindran el mateix dret, segons es va 
ratificar a la paritària del 19 de juny de 2017 

 
Incapacitat Temporal (IT) 
 
Les IT que s’iniciïn a partir del dia 1/01/2018 es percebrà el 100% 
de la prestació econòmica de la Seguretat Social des de el primer 
dia, en el següents supòsits (a més dels ja reconeguts) 

 Reproducció assistida o període de lactància  

 IT derivada de incapacitats de grau igual o superior al 33%. 

 Interrupció voluntària farmacològica de l’embaràs en el primer 
trimestre. 

 IT per cardiopatia isquèmica. 
 
 
 
 

Barcelona, 20 de desembre de 2017  
 
 

 

No seguim el camí, el fem  
 
 


