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Avui, 20 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. 
 
S’ha continuat valorant les propostes de la plataforma presentada per la part social,  
que segons aquesta part tenen un baix  impacte econòmic. 
 
G. ACCIÓ SINDICAL 
 

Modificació de l’article 58.1. les patronals no estan d’acord amb modificar el 
criteri del número de treballadors per constituir les seccions sindicals 
d’empresa 

CCOO valorem negativament la postura patronal, instal·lada en el NO sempre.   

Modificació de l’article 58.2 les patronals es neguen a modificar el paràgraf 
argumentant la necessitat de compensació directe pel CATSALUT a cada 
empresa dels costos per activitat sindical, però sí accepten que els 
nomenaments puguin tenir durada variable. 

J. SALUT LABORAL 
 

Inclusió d’un nou article 65.5.25. de Vigilància de la Salut no accepten que 
les revisions mèdiques del personal no puguin provocar acomiadaments per 
ineptitud sobrevinguda. 

CCOO manifestem el nostre rebuig a aquesta postura. De cap manera es pot 
utilitzar una eina (vigilància de la Salut) que ha de servir per adequar els llocs 
de treball, en benefici dels treballadors i treballadores, per acomiadar  al 
personal . 

K. CONTRACTACIÓ 
 

Ampliació de l’article 71 incloent-hi una lletra b, on les patronals 
manifesten que pel que fa a la contractació eventual estaran a allò que marqui 
la normativa vigent en cada moment, com per exemple aplicant la Llei de 
pressupostos que sí contempla un màxim del 8% d’eventuals per les 
públiques. 

CCOO creiem que el que hi ha és una total manca de voluntat negociadora. 

 
 
 

CONVENI AL DIA Negociació del conveni 
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M. COMISSIONS DE FUNCIONAMENT 
 

Comissió econòmica a cada empresa, manifesten que en aquest sentit no 
volen obligacions legals encara que creuen que les comissions poden ser 
positives.  

 
CCOO no entenem aquestes posicions. 

 
En aquest punt, la part sindical demana a les patronals la seva valoració de la 
proposta feta sobre excedències i aquestes responen que realitzaran una 
contraproposta ja que, malgrat coincidir en molts dels punts de la nostra 
proposta ho tenen pendent de revisió. 

Com vàrem quedar la reunió anterior, la part social hem presentat un nou redactat:  

Retribució anual complementària de facultatius del Grup 1 (art 33.1. 
Permís per matrimoni (art 42.1.a) 
Compactació lactància a continuació de la maternitat (NOU) 
Compactació reducció cura de menor familiar (NOU) 
 
Les patronals  han manifestat  que estudiaran els documents entregats i ho 
valoraran la propera reunió 
 
 

Els sindicats hem recordat  a les patronals que resten pendents de la seva resposta 
a les propostes dels sindicats  a què van comprometre’s la darrera reunió: 
unificació de salari base amb plus conveni, armariets per al personal, 
permisos art. 42 b i c, definició de malaltia greu. Contesten que aportaran 
redactat al respecte. El President demana que les patronals presentin les propostes 
amb antelació a l’altra part. Els sindicats demanem un recés.  
 

Per la nostra part recordem a les patronals que se’ls va entregar una valoració de 
la seva plataforma on s’han acceptat algunes propostes el que suposa un 
seguiment de la seva proposta bastant més extens que el que ells fan de la nostra 
plataforma.  Els proposem un calendari de reunions per al mes de juliol. Ens 
demanen un recés. 
 

Les Patronals manifesten que accepten el calendari de reunions proposat i 
demanen expressament que la propera reunió es dediqui íntegrament a la valoració 
per la part social de la seva proposta. També comuniquen que han parlat amb la 
Conselleria per intentar saber com quedarà el finançament del sector. 
 

Els sindicats ens comprometem a tractar a l’inici de la propera reunió la plataforma 
patronal però demanem que a continuació es valori la part de la nostra plataforma 
encara no valorada per part de les patronals. 
 

Després de fer paleses les desavinences al respecte aixequem la reunió.  
 

NO SEGUIM EL CAMÍ, EL FEM  
 

 

20 de juny de 2018 


