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Avui, 14 de novembre 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. 

 
Oberta la reunió les patronals fan una valoració de la darrera proposta dels sindicats 

feta en la passada reunió. 

Concreten una oferta consistent en:  

 

 aplicar els acords de l’administració pública pel que fa a retribucions pel 2018 

amb un increment del 1,95%  a abonar des de la nòmina del mes següent a la 

signatura de l’acord,  abonant els endarreriments durant el primer trimestre de 

2019 (1,7% des del gener i 1,95 des del juliol).  

 complement fins el 100% en cas de baixa des del primer dia i mentre duri la 

situació d’IT des del moment de la signatura.  

 Incloure tots els acords assolits fins ara en la negociació i els acords de les 

paritàries. 

 Prorrogar la ultra activitat 1 any més (2019) i continuar la negociació del conveni. 

Ofereixen una altra possibilitat: no només signar això sinó signar conveni amb 

vigència fins 31 de desembre de 2020 amb els mateixos increments salarials del 

pacte entre administració i sindicats en la mesa de funció pública aplicant la Llei de 

pressupostos estatal i els increments salarials de la funció pública. En aquest punt 

ACES manifesta que en aquest moment no estan en condicions d’assumir la 

proposta de conveni 2017-2020, que l’han d’estudiar. 

 

Els sindicats demanem alguns aclariments respecte de les propostes que fan les 

patronals i demanem un recés per tal de valorar-les. 

 

Finalitzat el recés els sindicats presents a la mesa manifestem de forma unitària que 

l’oferta rebuda és insuficient. La darrera reunió vam demanar que l’aplicació de les 
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condicions retributives i en cas d’IT sense condicionaments. A més cal tenir en 

compte que es demana l’equiparació dels professionals d’atenció primària i 

hospitalària, retornar a les 1.620 hores anuals, reconèixer el solapament, incloure els 

metges exclosos en l’article 37, fixar la data d’inici dels permisos en el primer dia de 

treball, recuperació de jornada i descansos, desvincular les DPO de l’equilibri 

pressupostari, unificar el salari base i el plus conveni. 

 

Les patronals han manifestat la seva sorpresa per no poder signar un acord parcial i 

que es deixi escapar una oportunitat com aquesta de millora salarial. I que aquesta 

oportunitat és per aquest moment i que pot ser que uns dies després ja no es pogués 

mantenir l’oferta feta. 

 

CCOO manifestem que ja fa 2 anys que negociem el conveni i que no se’ns pot 

demanar que de cop recolzem una proposta que oblida una gran part de les 

propostes unitàries sindicals, que per al personal són molt importants. Ens refermem 

en la darrera proposta unitària sindical, com la resta de sindicats. 

 

El President explica que la part social ha mostrat unitat i des de l’inici ha mantingut 

els mateixos punts a recuperar. Vol conèixer la sensibilitat de cada sindicat per saber 

on es mou. També demana a les patronals que estudiïn fer una millor oferta. Amb 

aquestes premisses podrà saber si s’està en disposició de signar en breu quelcom. 

També comenta que en cas de no poder signar un preacord en breu estarem amb 

un seriós problema tots els presents. 

 

Després de reunir-se amb els sindicats per separat i amb les patronals el President 

manifesta que està en condicions de formular una proposta de preacord que reculli 

les inquietuds que li han plantejat les parts. Per tal de fer-ho, proposa que ens tornem 

a reunir demà a les 18 hores per rebre la seva proposta i valorar la possibilitat 

d’arribar a un  preacord. 
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En aquest punt s’aixeca la reunió amb el compromís de tots els sindicats llevat de 

MC i les patronals d’assistir demà a la reunió convocada. 

 

Des de CCOO volem manifestar que no deixarem perdre el conveni però que en cap 

cas signarem una proposta que no reculli les nostres reivindicacions. Esperem doncs 

a demà per rebre la proposta i a divendres, en l’assemblea de delegats i de 

delegades, per valorar entre tots i totes,  la mateixa. 

 
 

Es un petit resum molt ràpid perquè les patronals han 
continuat amb la tònica habitual: pocs acords i cap millora 

 
. 

 

NO SEGUIM EL CAMÍ, EL FEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 de novembre de 2018 


