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Avui, 9 de maig 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. 

Avui S’ha constituït la comissió per revisar la classificació  professional  (art. 15 ) , 
la part social ja ha presentat una proposta conjunta, la patronal no ha fet el mateix 

CCOO ha recordat a les patronals que encara no han presentat  la  valoració 
desglossada per partides  de la proposta conjunta que va presentar la part social el 
14 de març, que tampoc ha explicitat la seva plataforma i que solament tenim 
titulars d’una plataforma. I que de cap manera posa de manifest  intenció de 
negociació. 

Després d’això s’ha passat a valorar les propostes de la plataforma presentada per 
la part social,  que segons aquesta part, no suposen  impacte econòmic 

1.  Al punt C apartat 6 on es demana que  el personal  tingui a la seva disposició la 
programació anual amb tota la seva jornada calendaritzada la patronal ha contestat 
que vol  que un 10% de la jornada de distribució irregular no figuri en els calendaris 
i establir una bossa d’hores que l’empresari farà servir en 5 dies d’antelació. Hem 
manifestat que actualment és un 5% i no estem disposat a negociar 
l’empitjorament del conveni (art. 20). No hem assolit cap acord. 

 

2.  A l’apartat E, permisos, excedències i altres millores socials : 

 

a) Punt 11, possibilitat de reducció de jornades per estudis : la patronal ha 
manifestat que això ocasionaria molts problemes de substitucions i per tant 
això no ho recollien com un article de conveni. Una altra cosa és que les 
empreses prenguin decisions per fer-ho. 

b) Punt 12, facilitar la possibilitat de canvis de torn per conciliació:  resposta NO 
c) Punt 13, introduir un permís sense sou mínim de 15 dies i de màxim un any. 

La patronal al·lega que això suposaria cotitzar pel període esmentat i no ho 
accepten. CCOO manifesta que si el problema es la denominació no hi ha 
problema en denominar-lo “excedència”.  Després d’un intens debat  s’ha 
arribat a l’acord de  valorar supòsits  i fer una proposta per al proper dia, i 
possiblement incloure aquesta reivindicació en una modificació de l’article 
43.6 i 47. 

d) Punt 14, estan d’acord en retirar el redactat 43.5 encara que és un 
perjudici per les empreses ja que estan afavorint la competència entre elles. 

CONVENI AL DIA Negociació del conveni 
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e) Punt 15 (art. 43.6),  estan d’acord a que l’article 43.6 s’ha de contemplar 
amb altre article, però de cap manera s’eliminarà la referència que no es 
pugui prestar serveis a d’altres centres sanitaris  

f) Punt 16, modificació de l’article 44 després de debatre el punt 44.3  on CCOO 
ha manifestat els problemes que estava ocasionant aquest article , s’ha 
acordat fer una proposta per tal d’evitar que el personal que no sol·liciti per 
escrit amb una antelació d’un mes el reingrés, causi baixa definitiva,  i que 
com a conseqüència pugui quedar-se a l’atur sense dret a prestació  

g) Punt 17,  a la proposta de modificar el redactat del punt b. No estan d’acord 
en treure que la formació o docència deixi d’estar vinculada al grup o subgrup 
al que pertany el professional. S’intentarà fer una nova proposta per tal 
d’assolir un consens. 

 
3. A l’apartat F 3.   on es proposava la modificació de l’article 56, les patronals han 

manifestat que ens farien un nou redactat. I el mateix faran amb el Punt H (règim  
disciplinari). 

 
4. Els temes de salut laboral i formació,  estan essent valorats per una comissió 

d’experts de la patronal i ens faran proposta. 
 

5. Apartat K -2. contractació  on proposem modificació de l’article 71  no accepten la 
proposta i si estarien d’acord en  que poses “ que es regirà per la normativa aplicable 
en cada moment”   

 
6. Apartat M-2: Comissió de CÀRREGUES DE TREBALL A CADA CENTRE, no 

accepten aquesta comissió per un tema operatiu. 
 

7. Si han acceptat incorporar els acords interpretatius assolits a la comissió paritària  

 
És un petit resum molt ràpid perquè les patronals han 
continuat amb la tònica habitual: pocs acords i cap millora  
 
. 

 

NO SEGUIM EL CAMÍ, EL FEM 
 

 
9 de maig de 2018 


