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Avui, 06 de juny 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. 

La part social presenta un estudi de valoració de la plataforma presentada per les 
patronals VS la plataforma Social  

Plataforma social          Plataforma patronals 

Nombre total de propostes: 71.                   23 

Sense cost econòmic):     21 (29.57%)                  11(47’82)%  

Acceptades per la patronal: 4 (19.04%) (A5, F14, J1, N2)     2 (18’18 %) 
Modificades amb resultat neutre, o en negociació: 4 (19.04%) (B, K2, F4, E13)    4 (36.36%) 

Rebutjades: 13 (61.90%)         5 (45’45 %) 

Com vàrem quedar la reunió anterior, la part social hem presentat un nou redactat 
sobre excedències per tenir cura de fills o familiars i de l’excedència especial de 
formació i docència. Les patronals han rebut el redactat i procediran al seu estudi i 
valoració per la propera reunió 
 

Després d’això s’ha passat a valorar les propostes de la plataforma presentada per la 
part social,  que segons aquesta part tenen un baix  impacte econòmic. 

1. Al punt A apartat 4 on es proposa  que  amb caràcter personal es respectin les 
situacions personals que superin les condicions establertes en el conveni, que es 
respectin els acords assolits entre empreses i la RLT i que no podran ser objecte 
d’absorció o modificació per l’entrada en vigor del conveni les qüestions pactades 
a nivell d’empresa sobre temes expressament no regulats al conveni. Les 
patronals no accepten el redactat proposat. 

 

2. Apartat B, classificació professional 
 

Punt 2, règim de jornada i descansos, on plantegem que la jornada diària no 
sobrepassi 9 hores respectant que la negociació ho pot modificar, que entre 
jornada ordinària i jornada complementària no es poden superar les 24 hores 
de treball, limitar a 2.187 hores any la suma de jornada ordinària i 
complementària i descansar un mínim de 12 hores entre jornada i jornada ja 
sigui ordinària o complementària Les patronals ens plantegen que les 
nostres propostes sols han d’afectar els grups 4 a 7 donat que els grups 

CONVENI AL DIA Negociació del conveni 
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1 a 3 els és d’aplicació l’Estatut Marc. Aquesta és una línia vermella per 
a les patronals. CCOO manifesta que la plataforma sindical contempla que 
el conveni col·lectiu reguli les condicions de treball de totes les treballadores i 
treballadors del sector i que cal eliminar aquesta diferenciació entre categories 
professionals. 

 
3. Apartat D, Condicions retributives. 

 

1. Punt 1 - Revisió salarial i increments retributius màxims autoritzats. La part 
social plantegem la inclusió dins del salari base de l’actual plus conveni i les 
DPO’s, i que la jornada complementària de presència física es retribuirà com  
a mínim al mateix preu de l’hora ordinària. Les patronals no accepten 
incloure les DPO dins el salari base donat el caràcter variable de les 
mateixes. Respecte de la inclusió del plus conveni ho poden acceptar si 
es modula la repercussió que pot tenir sobre altres conceptes salarials 
del conveni que tenen com a referència el salari base. Acceptarien la 
proposta dels sindicats que per tal d’evitar diferències de salari base en 
infermeria per la diferència del plus conveni entre infermeria i infermera 
especialista d’obstetrícia i ginecologia amb un nou complement 
d’especialitat si finalment s’acorda la fusió del salari base amb el plus 
conveni. Respecte de les retribucions de la jornada complementària no 
accepten la proposta encara que manifesten que es podria parlar en 
funció del desenvolupament de la negociació. CCOO reiterem la proposta 
donat que actualment les DPO han passat de ser una retribució variable a 
representar una retribució fixe donat que ve lligada a l’equilibri financer i 
s’abona a tothom en quantitats fixes per categoria professional. 
 

2. Punt 3 – on els sindicats plantegem la supressió de l’excepció dels/de les 
professionals contractats per realitzar la seva jornada ordinària al servei 
d’urgències a que fa referència l’article 33.1. Les patronals es manifesten 
en contra i després del debat la qüestió queda pendent de que la part 
social presenti a la propera reunió un nou redactat. 

 

3. Punt 4 – la part social proposa que tots i totes els treballadors i treballadores 
disposin d’un armariet individual per guardar l’uniforme i les seves pertinences 
personals. Les patronals manifesten que consideren que aquesta 
proposta té un cost econòmic elevat i que l’estudiaran. CCOO els hem 
manifestat que aquesta no és una qüestió opcional per part de les empreses 
donat que està recollit en la legislació laboral i de prevenció de riscos laborals 
i que la no acceptació ens obligarà a fer-ho complir centre per centre de treball. 

 
4. Apartat E, Permisos, excedències i altres millores socials. 

 

1. Punt 1 - La part social plantegem que es pugui gaudir del permís per matrimoni 
o unió estable de parella dins els 365 dies posteriors al fet. Les patronals 
manifesten que poden acceptar que es gaudeixi dins l’any natural i que 
es podran adjuntar a vacances. CCOO els manifestem que en el cas de que 
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es celebrin els últims mesos de l’any el personal tindrà menys opcions per 
poder gaudir del permís i demanem que es replantegin la decisió. 
 

2. Punt 3 – Determinar el concepte de malaltia greu. Proposem  que cal prendre 
com a referència la relació de malalties del Decret 1148/2011. Les patronals 
manifesten que aquesta relació és sols pels casos de menors i que 
estudiaran fer una proposta alternativa la propera reunió. CCOO els 
recordem que a mesa general de funció pública hi ha una relació de malalties 
greus que cal que tinguin en compte. 
 

3. Punt 4 – Proposem ampliar els permisos per hospitalització, cirurgia major 
ambulatòria o intervenció quirúrgica de familiars fins a segon grau de 
consanguinitat de 2 a 3 dies i de 4 a 6 dies. També que es puguin gaudir de 
forma no consecutiva mentre duri el procés i fins l’alta mèdica de la SS. Les 
patronals manifesten que volen mantenir l’actual redactat del conveni (2 
i 4 dies), incorporant respecte del fraccionament del gaudiment l’acord 
de la comissió paritària. Valorarien la possibilitat de que el 
fraccionament es pugui fer fins l’alta mèdica i no l’alta hospitalària com 
fins ara. CCOO ens mostrem en total desacord amb la postura de la patronal.  

 

4. Punt 19 – nova redacció dels articles 48,4 i 49.2 del conveni en el sentit de 
incloure que les reduccions de jornada per lactància i per cura de menor es 
puguin compactar en jornades senceres i variar les reduccions de jornada per 
cura de fill des d’un 5% fins a un 75%. Les patronals manifesten que no 
accepten la proposta. Després del debat s’acorda que els sindicats 
presentarem la propera reunió un nou redactat de la proposta acotant 
temporalment la possibilitat de compactació. Les patronals estan en 
desacord amb modificar els percentatges de reducció de jornada. 

 
En aquest punt i a proposta de les patronals s’ha aixecat la reunió, quedant 
emplaçats pel proper 20 de juny. 

CCOO ha instat a les patronals a que hi vagin a la conselleria a sol·licitar finançament 
pel sector, perquè a aquest pas els treballadors i treballadores els haurem de 
demostrar en els centres de treball i al carrer que volem recuperar el que ens han 
arrabassat.  
   

 
les patronals han continuat amb la tònica habitual: 

 

pocs acords i cap millora, més aviat el contrari 
 

. 
 

NO SEGUIM EL CAMÍ, EL FEM 
 
 

6 de juny de 2018 


