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Avui, 25 d’abril de 2018 s’ha reunit la Mesa de Negociació del II Conveni Col·lectiu 
de Treball dels Hospitals d’aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres 
Sociosanitaris I Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la 
Salut. Les patronals havien de portar: 

 la valoració desglossada per partides de la proposta conjunta que va 
presentar la part social el 14 de març. 

 la seva plataforma 
 

L’única cosa  que han presentat, 24 hores abans de la reunió, ha estat uns titulars 
de una plataforma, que de cap manera posa de manifest  intenció de negociació. 
 
Davant d’aquesta  actitud i posicionament  de les patronals, CCOO ha manifestat 
que: 

 Havien tornat a incomplir el requeriment que tant la part social com el 
president els havien fet:  portar desglossada per partides la repercussió 
econòmica que suposava  la plataforma que havia presentat la part social. 
 

 La mateixa valoració que havien fet ells de la plataforma la podien haver 
fet nosaltres i podien haver dit que la repercussió en massa salarial era 
del 10% o menys. 

 

 Hem tornat a sol•licitar que per la propera reunió facin una concreció del 
cost de cadascuna de les partides de la plataforma,  per tal d’iniciar una 
negociació amb criteris de cost econòmic.   

 

 Si es començava a negociar  s’hauria de fer amb una plataforma amb cara 
i ulls com era la presentada per la part social i no amb una de titulars 
 

Després de un debat on el protagonisme ha estat la “buena fe” negociadora i el 
panorama socio-politico-econòmic, s’ha començat a negociar la plataforma  pels 
articles (1, 6,7,13) que en principi, i a valoració de la part social, no tenien cost. 
 
Hem arribat al “gran acord” en l’article 13 que fa referència al domicili de la 
Comissió Paritària. 
I al “gran acord”  de constituir una comissió per debatre la classificació 
professional. 
 
Davant d’aquest posicionament patronal està clar que tard o d’hora , més d’hora 
que tard,  haurem de defensar un conveni digne d’altres maneres 
. 

 

NO SEGUIM EL CAMÍ, EL FEM  
 

25 d’abril de 2018 

CONVENI AL DIA Negociació del conveni 

 


