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Avui, 23 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. 

Ahir a les 11h vam rebre la plataforma de les patronals desenvolupada (quan la 
tinguem amb els logos de les patronals us la farem arribar). La part social sense 
haver pogut valorar-la detingudament, encara que si que havien fet una lectura 
ràpida,  hem manifestat que: 

 Necessitaven més temps per tal de valorar-la   
 
   

CCOO després que les patronals  han fet una explicació ràpida de la plataforma,  
hem manifestat que sense aprofundir en la valoració: 

 

 Aquesta plataforma suposava “un estalvi per les empreses d’un 30% de la 
massa salarial” . En la línia de la valoració que ells varen fer de la plataforma 
presentada per la part social !! 
 

 Que on ells deien que per tal de verificar el compliment de les obligacions 
laborals del seu personal podrien establir : Sistemes biomètrics com l’empremta 
digital per registrar les hores d’entrada, sortida i de  presència en el centre de 
treball.  

 Nosaltres podríem estar d’acord sempre i quan això signifiqués que  el 
temps  que fan de més  els treballadores i treballadores  per tal de prestar 
l’atenció adequadament (encavalcament no remunerat),  es remunerés. 
 

  Que troben a faltar la consideració de les guàrdies localitzades com a temps 
efectivament treballat 
 

 Que no es recull que els permisos han de comptabilitzar des de el primer dia 
en què es treballi 

 

 Etc...   
 
 
 

CONVENI AL DIA Negociació del conveni 
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També ens han donat resposta als temes pendents de l’anterior reunió: 

Salut Laboral:  les patrones estan d’acord en la proposta del punt 66.5 i la resta es 
desestimava.  

CCOO ha manifestat que defensàvem:  

 la utilització de mètodes de valoració de riscos contrastats i validats 
científicament i a més a més gratuïts i per tant és un punt que s’havia de 
valorar com un bé per a les empreses i per al personal (punt 66.5.3).  
 

 el punt 66.5.20 considerem que s’ha fet una interpretació per part de les 
patronals que no es el que pretén la proposta, ja que és convenient que les 
empreses elaborin protocols d’actuació en el cas de treballadores 
embarassades o lactants i que creiem convenient que ho tornessin a valorar. 

 

Formació: les patronals manifesten els seu desacord a convertir les comissions 
assessores de formació en paritàries al·legant que ja existeix una comissió paritària 
general reconeguda pel conveni 

CCOO els ha recordat que ni la comissió de Formació , ni la de Salut Laboral s’havien 
constituït i que sol·licitàvem la seva constitució 

 

Després de tot això, i donada la continuïtat de la incertesa econòmica per la situació 
política no resolta, les patronals fan un llarg al·legat defensant la seva proposta 
totalment restrictiva i que no millora en res l’actual conveni, més aviat el contrari 

La part social  ha defensat  la necessitat de continuar negociant i ha manifestat,  que 
s’han de recuperar les condicions arrabassades del  VII conveni  

Ens emplacem per al proper 6 de juny 

 

Acabarem amb les mateixes frases del full informatiu de la reunió anterior: 

 
les patronals han continuat amb la tònica habitual: 
    pocs acords, cap millora, més aviat el contrari 

 
. 

NO SEGUIM EL CAMÍ, EL FEM 
 

23 de maig de 2018 


