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El dimecres 4 de ju liol
Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’aguts, Centres 
Sociosanitaris I Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la 
Salut. 
 
La representació sindical inicia la reunió donant r esposta als temes 
pendents de la proposta de les patronals i que a la 
comprometre a valorar
 
 
EXCEDÈNCIES: 
 
Modificació de l’article 
proposta que fa la patronal
seva plataforma ja portava aquesta proposta,
vida familiar i laboral
efectes d’antiguitat. 

 Modificació de l’article 47
sigui necessari 1 any de treball efectiu per 
proposta al voltant dels 3 mesos.

IGUALTAT:  
 
La part social ha treballat un document conjunt amb millores. Manca el redactat 
final que es presentarà a la propera reunió
 
 
SALARIS:  
 
Sobre l’article 31:  
d’acord amb que es desenvolupi a cada centre 
empresa /comitè d’empresa on de manera objectiva es decideixi quins llocs de 
treball són susceptibles de tenir aquest complement per les seve
característiques. 
 
CCOO creiem que el redactat proposat per les patronals permet que aquest 
complement s’atorgui per les Direccions graciablement.

 
Article 52: complement per fill discapacitat
d’estendre’s als familiars de primer grau i no només als fills. Cal millorar l’import 
fins els 50 €  

CONVENI AL DIA
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liol  de 2018 es va reunir la Mesa de Negociació del II 
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 

La representació sindical inicia la reunió donant r esposta als temes 
de la proposta de les patronals i que a la reunió anterior es 

comprometre a valorar . 

odificació de l’article 43: la representació sindical es mostra d’acord amb la 
proposta que fa la patronal de separar el punt 43.6 (43.bis), la part social en la 
seva plataforma ja portava aquesta proposta, excedència per conciliació de la 
vida familiar i laboral  amb el següents aclariments: demanem que computi a 

Modificació de l’article 47 .4: Excedència especial : no estem d’acord amb 
sigui necessari 1 any de treball efectiu per tornar-la a demanar i demanem una altra 
proposta al voltant dels 3 mesos. 

ha treballat un document conjunt amb millores. Manca el redactat 
final que es presentarà a la propera reunió. 

 complement de funcionalitat i responsabilitat
d’acord amb que es desenvolupi a cada centre mitjançant 
empresa /comitè d’empresa on de manera objectiva es decideixi quins llocs de 
treball són susceptibles de tenir aquest complement per les seve

creiem que el redactat proposat per les patronals permet que aquest 
complement s’atorgui per les Direccions graciablement. 

complement per fill discapacitat , manifestem
ls familiars de primer grau i no només als fills. Cal millorar l’import 

CONVENI AL DIA  Negociació del conveni
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egociació del II Conveni 
d’Atenció Primària, Centres 

Sociosanitaris I Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la 

La representació sindical inicia la reunió donant r esposta als temes 
reunió anterior es varen 

la representació sindical es mostra d’acord amb la 
de separar el punt 43.6 (43.bis), la part social en la 

excedència per conciliació de la 
demanem que computi a 

no estem d’acord amb que              
la a demanar i demanem una altra 

ha treballat un document conjunt amb millores. Manca el redactat 

i responsabilitat , s’està 
 una comissió mixta 

empresa /comitè d’empresa on de manera objectiva es decideixi quins llocs de 
treball són susceptibles de tenir aquest complement per les seves 

creiem que el redactat proposat per les patronals permet que aquest 

manifestem que hauria 
ls familiars de primer grau i no només als fills. Cal millorar l’import 

Negociació del conveni  
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Article 55: jubilació parcial,
norma caducada però mantenint la resta.
 
Comitè intercentres
anacrònic i mantenim dubtes de si legalment es pot fer.
 
Eliminació de la disposició addicional 2a
manté la seva vigència pel que estem d’acord.
 
Teletreball i noves tec
prouselements per respondre 
disposició de valorar-ho.
 
 
 
En aquest punt, la part sindical demana a 
varen quedar pendents 
 

Permís per hospitalització
en que es puguin fraccionar sempre que sigui en jornades senceres.
 
Contacte de formació
contracte ha de ser d’aplicació als grups 3 a 7. Lloen la formació professional dual 
i diuen que servirà per acabar amb l’atur juvenil.
 
Permís per matrimoni
posteriors al fet, avisant amb 2 meso
perdria. 
 
Compactació de la lac
compactar a continuació del permís de maternitat de comú acord amb l’empresa.
 
Compactació de la reducció de jornada per cura de
d’acord amb la proposta.
 
Incloure el plus conveni dins el salari base
sempre que no comporti un augment de costos.
 
Definició de malaltia
trobat la manera de regular aquest fet i que seguiran investigant com es pot 
regular sense xocar amb la llei de protecció de dades.
 

En aquest moment es proposa un recés per 
les respostes donades
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jubilació parcial,  demanem que es mantingui traient la 
norma caducada però mantenint la resta. 

Comitè intercentres , ens mostrem contraris al contingut d’aquest article per 
anacrònic i mantenim dubtes de si legalment es pot fer. 

Eliminació de la disposició addicional 2a , està englobat a l’article 42.2 que 
manté la seva vigència pel que estem d’acord. 

Teletreball i noves tec nologies, la part social creiem que no hi ha 
elements per respondre encara que reconeixem la importància. No estem en 

ho. 

En aquest punt, la part sindical demana a les patronals resposta als temes que 
varen quedar pendents d’acord amb els compromisos adquirits

Permís per hospitalització , No accepten l’augment de dies però si estan d’acord 
en que es puguin fraccionar sempre que sigui en jornades senceres.

Contacte de formació , manifesten que en contra de l’opinió dels sindi
contracte ha de ser d’aplicació als grups 3 a 7. Lloen la formació professional dual 
i diuen que servirà per acabar amb l’atur juvenil. 

Permís per matrimoni , accepten que es pugui gaudir durant el
posteriors al fet, avisant amb 2 mesos d’antelació i que en cas de separació es 

Compactació de la lac tància,  manifesten que estan d’acord amb que es pugui 
compactar a continuació del permís de maternitat de comú acord amb l’empresa.

Compactació de la reducció de jornada per cura de  fills o familiars
d’acord amb la proposta. 

Incloure el plus conveni dins el salari base , manifesten que 
sempre que no comporti un augment de costos. 

malaltia  greu a efect es de complement d’IT
a manera de regular aquest fet i que seguiran investigant com es pot 

regular sense xocar amb la llei de protecció de dades. 

En aquest moment es proposa un recés per tal que ambdues parts valorin 
les respostes donades . 

comissió obrera  
nacional de Catalunya 

federació de sanitat 
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demanem que es mantingui traient la referència a la 

mostrem contraris al contingut d’aquest article per 

stà englobat a l’article 42.2 que 

ocial creiem que no hi ha 
importància. No estem en 

resposta als temes que 
d’acord amb els compromisos adquirits . 

No accepten l’augment de dies però si estan d’acord 
en que es puguin fraccionar sempre que sigui en jornades senceres. 

manifesten que en contra de l’opinió dels sindicats aquest 
contracte ha de ser d’aplicació als grups 3 a 7. Lloen la formació professional dual 

accepten que es pugui gaudir durant els 12 mesos 
s d’antelació i que en cas de separació es 

estan d’acord amb que es pugui 
compactar a continuació del permís de maternitat de comú acord amb l’empresa. 

fills o familiars , no estan 

manifesten que estan d’acord 

es de complement d’IT , diuen que no han 
a manera de regular aquest fet i que seguiran investigant com es pot 

que ambdues parts valorin 
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Les patronals , després del recés, 
al redactat final i a l’aprovació global. No accepten la proposta que fe
excedències ni els canvis proposats en el plus de funcionalitat, mantenen suprimir 
la referència a jubilació parcial, volen m
i accepten que el permís d’hospitalització es pugui gaudir els 2 dies posteriors a 
l’alta hospitalària. 
 
Els sindicats en resposta a aquesta intervenció els manifestem que creiem que 
en permís d’hospitalització el
fins a 8 dies després de l’alta hospitalària, respecte del contracte de formació 
manifestem a les patronals que aquesta modalitat contractual no pot ocupar llocs 
de treball estructurals
contra de que es perdi si hi ha separació, no acceptem la seva postura sobre 
compactació de jornada, creiem que cal treballar la proposta d’unificar plus 
conveni i salari base. 
 
 
 
Després de fer paleses les 
utilitzem per continuar la negociació. En aquest punt el President proposa que es 
faci un resum i es reorganitzi tota la documentació per tal de tenir i una visió 
global de la negociació, el punt en que e
acceptem aquesta proposta
reunió el document resum del

 

 
 

NO SEGUIM EL CAMÍ, EL FEM
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esprés del recés, volen recordar que tot el parlat estarà sotmès 
al redactat final i a l’aprovació global. No accepten la proposta que fe
excedències ni els canvis proposats en el plus de funcionalitat, mantenen suprimir 
la referència a jubilació parcial, volen mantenir la proposta de comitès intercentres 
i accepten que el permís d’hospitalització es pugui gaudir els 2 dies posteriors a 

en resposta a aquesta intervenció els manifestem que creiem que 
en permís d’hospitalització els 2 dies no han de ser naturals sinó  feiners a gaudir 
fins a 8 dies després de l’alta hospitalària, respecte del contracte de formació 
manifestem a les patronals que aquesta modalitat contractual no pot ocupar llocs 
de treball estructurals. Respecte del permís per matrimoni ens manifestem en 
contra de que es perdi si hi ha separació, no acceptem la seva postura sobre 
compactació de jornada, creiem que cal treballar la proposta d’unificar plus 

 

Després de fer paleses les conclusions entrem en el debat de quina metodologia 
utilitzem per continuar la negociació. En aquest punt el President proposa que es 
faci un resum i es reorganitzi tota la documentació per tal de tenir i una visió 
global de la negociació, el punt en que ens trobem. Tant sindicats com patronals 
acceptem aquesta proposta i la patronal aportarà amb antelació a la propera 
reunió el document resum del punt amb què es troben les negociacions.

NO SEGUIM EL CAMÍ, EL FEM
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volen recordar que tot el parlat estarà sotmès 
al redactat final i a l’aprovació global. No accepten la proposta que fem sobre les 
excedències ni els canvis proposats en el plus de funcionalitat, mantenen suprimir 

antenir la proposta de comitès intercentres 
i accepten que el permís d’hospitalització es pugui gaudir els 2 dies posteriors a 

en resposta a aquesta intervenció els manifestem que creiem que 
s 2 dies no han de ser naturals sinó  feiners a gaudir 

fins a 8 dies després de l’alta hospitalària, respecte del contracte de formació 
manifestem a les patronals que aquesta modalitat contractual no pot ocupar llocs 

ermís per matrimoni ens manifestem en 
contra de que es perdi si hi ha separació, no acceptem la seva postura sobre 
compactació de jornada, creiem que cal treballar la proposta d’unificar plus 

conclusions entrem en el debat de quina metodologia 
utilitzem per continuar la negociació. En aquest punt el President proposa que es 
faci un resum i es reorganitzi tota la documentació per tal de tenir i una visió 

Tant sindicats com patronals 
i la patronal aportarà amb antelació a la propera 

les negociacions. 

NO SEGUIM EL CAMÍ, EL FEM  
 

 

 

 

 

 

6 de juliol de 2018 


