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El 18 de juliol 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 representació sindical inicia la reunió donant resposta a la relació d’acords 
assolits fins el moment, que ens han facilitat les patronals. 
 
Article 26:  on es demana incloure el plus conveni en el salari base queda pendent 
la revisió de les possibles afectacions en altres plusos que aquest fet pot tenir.    

Article 39: la representació sindical manté la posició inicial i el redactat proposat 
per aquest article. 

Permisos per matrimoni i hospitalització de familiar: mantenim les 
discrepàncies amb la resposta de les patronals. 

 
Observatori sectorial: aquest tema, la part sindical el tenim pendent d’estudi. 

 
Article 58.2: es va arribar a l’acord de què pel nomenament de delegats sectorials 
es podria canviar les persones durant la vigència del conveni. 
 
Artice 73: falta valoració. 
 
Disposició addicional segona: d’acord amb suprimir-la. 
 
Teletreball: creiem que cal un estudi curós d’aquest tema i quantificar el possible 
cost econòmic per a les empreses d’aquesta opció de treball. 
 
Article 47.4, ambdues parts vàrem acordar suprimir-lo. 
 
En aquest punt les patronals manifesten que el que han facilitat  és per tal d’aclarir 
el punt on trobem en la negociació,  és una relació de temes acordats o punts que 
es poden acordar treballant-los una mica. 
 
Per la representació sindical es proposa crear una comissió de redacció per 
redactar i deixar tancats els punts en què hi ha acord, que serà feina ja feta per 
incloure en el futur acord. I identifiquem els punts en què hi ha acord: canvi de 
direcció de la Comissió Paritària, incloure el plus conveni al salari base, etc.  
 
S’aprova la creació d’aquesta comissió de redacció que es reunirà el proper 25 
de juliol per iniciar els seus treballs. 
 

CONVENI AL DIA Negociació del conveni 
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En aquest punt les patronals expliquen que per part de CATSALUT s’han mantingut 
reunions amb el Departament de Finances per definir quin és l’escenari econòmic 
on estem situats. El Director es va comprometre a presentar una proposta aviat i 
creuen que amb aquesta proposta al setembre estarem en condicions de parlar 
sobre quina afectació tindrà la situació pel sector. CATSALUT manifesta que està 
negociant amb Finances millores pressupostàries per al 2018 i per al 2019. 
 
Les patronals ens diuen que ja fa un mes que varen presentar a la conselleria un 
document on es demana la recuperació de les condicions de treball pel sector i les 
inversions que creuen necessàries per començar a adequar equips i instal·lacions.  
 
La representació sindical manifesta que la setmana que ve mantindrà una reunió 
amb la conselleria per parlar de la situació del sector i demanar la recuperació de 
tots els nostres drets. Entreguem tanmateix una proposta de redactat dels plans 
d’igualtat i afegir-lo a la feina de la comissió de redacció. 
 
Ambdues parts manifestem les discrepàncies encara existents referents al 
gaudiment del permís d’hospitalització. 
 
Finalment aprovem el calendari per les properes reunions al setembre. 
 
Des de CCOO esperem que la nova situació política faciliti una sortida digna al 
conveni, amb recuperació dels nostres salaris incloses les DPO i de les condicions 
laborals prèvies a la crisi. Volem també millores que hem plantejat en la plataforma 
sindical. Esperem que la propera reunió amb el Departament de Salut de la 
representació sindical sigui profitosa i podem sortir amb coses concretes per al nou 
conveni. I això malgrat que les patronals estan molt tancades en alguns temes com 
jornada o permisos. 
 

 
 
 

NO SEGUIM EL CAMÍ, EL FEM 
 
 
 

19 de juliol de 2018 


