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PLATAFORMA CONJUNTA  
 

CONVENI COL·LECTIU 
DE LA XARXA HOSPITALÀRIA D’UTILITZACIÓ PÚBLICA, 

CENTRES SOCIOSANITARIS ,  DE SALUT MENTAL I PRIMÀRI A 
CONCERTADA. 

 
 

Les representacions sindicals de CCOO i UGT, en el ben entès de que les 
parts negociadores d’aquest Conveni Col·lectiu reconeixen que les taules salarials 
actuals son el punt de partida per a la negociació d’aquest Conveni, i per tal de 
millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores afectats/des per 
aquest conveni, els sindicats de CCOO i UGT presentem aquesta plataforma 
conjunta amb els punts a negociar que referim a continuació: 

 
 

1. Revisió i actualització dels grups professionals. Reconeixement de les 
especialitats    i noves titulacions. 

 
2. Contractació. Promoció, mobilitat i/o canvis de torn del personal. Garantir la 

participació de la representants legals dels treballadors en aquests processos. 
Garantir l’increment de la contractació fixa. 

 
3. Reducció de la jornada ordinària. Revisió de la jornada complementària. 

Establiment de la jornada ordinària mínima. Descans setmanal. Augment dels 
dies de lliurança, lliurança post Guardia, reconeixement del temps de canvi de 
torn. 

 
4. Formació: Revisió del redactat actual; garantir un mínim d’hores per a tots els 

treballadors i treballadores. 
 
5. Salut laboral i prevenció de riscos: Revisar i adaptar el text del Conveni per tal 

de millorar-lo sobre els temes relacionats en salut laboral i prevenció de riscos 
laborals. Estudiar les especifitats dels diferents llocs de treball. Creació d’un pla 
d’actuació davant les agressions en l’àmbit sanitari. 

 
6. Implementació i desenvolupament de la Llei d’igualtat. 
 
7. Acord per a la incentivació, promoció i desenvolupament professionals: 

desaparició període transitori, modificació del temps per a l’accés i 
permanència per al canvi de nivell, canvi de l’àmbit de comptabilització serveis 
prestats 
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8. Retribució variable en funció dels objectius: Creació d’una comissió paritària. 

Rebaixar del temps de presència efectiva. Canvi de la ponderació dels 
objectius. 

 
9. Revisió de les retribucions: Increment salarial 3% anual en tots els conceptes 

retributius. Clàusula de revisió salarial si l’IPC és superior. Incorporació del plus 
conveni al salari base. Increment dels plus de dissabte, diumenges, festius i 
festius especials. Estendre el complement d’adscripció al SIPDP a tots els 
grups professionals. Inclusió d’un plus de jornada partida. Inclusió d’un plus de 
dedicació exclusiva. Plus assistencia intra-extrahospitalària, ex VAM 
Consideració de festiu Especial pel dia 23 de juny pel torn de nit i el 24 pel torn 
de dia. 
Estudi i valoració d’un nou model retributiu. 

 
10.   Incloure un article de permís sense sou. 
 
11. Adequació del Conveni a la legislació i sentències actuals: Article sobre 

vacances, jornada complementària, permisos retribuïts, etc. Contemplar la 
ampliació d’aquests permisos a les famílies reconstituïdes. 

 
12. En cas d’IT abonament de la quantitat necessària per tal de garantir el 100% 

de la retribució salarial fins a 180 dies per any natural. Així mateix en cas d’IT 
per accident de treball o malaltia professional garantir el 100% durant tot el 
procés. 

 
13. Revisió del plus de vinculació. 
 
14. Adequar el nou conveni a  les millors condicions del sector. Estudi i valoració 

dels acords consensuats als diferents consells professionals. 
 
15. Durada del Conveni: A convindre en funció dels acords. 
 
16. Revisió del redactat del Conveni per tal de deixar més clar el seu contingut i 

evitar així tantes i diverses interpretacions. 
 

 
 

 
 

 


