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Taula negociadora firmants pels sindicats  
UGT, CCOO  i  SATSE. 
 
AMBIT FUNCIONAL 
Hospital Aguts, primària, salut mental i sociosanitari 
 
Dels dos redactats següents surt el redactat de l´ambit funcional del 1r Conveni Sanitat 
Concertada: 
- VIIÈ Conveni XHUP  
-1r Conveni sociosanitari  
 
Els acords de millora efectuats en les empreses amb els representants dels treballadors, 
es mantindran durant la vigència del pacte i podran ser objecte de pròrroga, si així s'acorda 
als centres. 
 
JORNADA  
Grup 1: 1688h           Grups 2 al 7: 1668h diürn 1562h nocturn 
3dies + 2 dies lliure disposició,  
Els dos dies més de lliure disposició només s'aplicaran als que han incrementat jornada. 
Als Centres que tinguin una jornada anual màxima inferior a la del ex conveni de la XHUP 
s'haurà de respectar aquesta jornada amb caràcter general 
 
PERMISOS RETRIBUÏTS 
Nous supòsits: 
1. Per estades en urgències de familiars d'1r grau que siguin superiors a 24 hores: Pel 
temps coincident fins a un màxim de dos dies. 
2. Per assistir a la visita especialista o per a proves diagnòstiques (CatSalut): Pel temps 
indispensable fins a màxim 14h any. 
 
EXCEDÈNCIA ESPECIAL 
Personal per ONG 
Personal que realitzi formació vinculada al seu grup i/o subgrup professional 
Personal que realitzi docència vinculada a la seva activitat del centre 
 
2anys + 1 any 
-2anys amb reserva del seu lloc de treball 
-1 any més amb reserva d'un lloc de treball del seu grup o subgrup professional 
 
DPO’s  
Cobrament directe del 15%. (Si l'empresa pot abonar les DPO no serà objecte de valoració 
el primer 15%). 
No penalitzarà baixa IT 
 
SIPDP – SIP 
Es percebran tots els nivells excepte el nivell D, que se suspenen els efectes econòmics i 
no generarà caràcter retroactiu. 
Especialitat infermeria 1 any accés al nivell A. Si aquesta està en un nivell, descomptar 1 
any per al següent accés. 
 
COMISSIÓ SECTORIAL DE LA PROFESSIÓ MÈDICA.  
Amb caràcter paritari dels signants del conveni i amb la finalitat d'avaluar les necessitats 
del col·lectiu. 
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COMISSIÓ SECTORIAL DE LA PROFESSIÓ INFERMERA. 
Amb caràcter paritari dels signants del conveni i amb la finalitat d’avaluar les necessitats 
del col·lectiu. Estudi prioritari del solapament i possibles diferències que hagin de ser 
corregides en la percepció del complement de dispersió territorial del personal d’infermeria 
d’atenció primària. (Des de la UGT entenem que en la paritària tractarem el tema de 
solapament per les categories de grup 2 i grup 3) 
 
COMISSIÓ SECTORIAL D’OCUPACIÓ I IGUALTAT 
 Avaluar i revisar la situació de l´Ocupació i d´Igualtat en el sector. 
 
COMISSIÓ DE FORMACIÓ  
Es crearà un comissió a cada centre 
20 hores de formació anual acumulables a 5 anys 
 
Es recuperen taules salarials del VII Conveni XHUP (31-12-2008)  
 
COMISSIÓ SECTORIAL DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL. 
Avaluar i revisar el sistema i adaptar-lo a la nova situació educativa actualment existent. 
 
 
RECUPERACIÓ TAULES SALARIALS  
 
1.- Per  EPiCS 
 
No s'aplica la deducció del 5% Reial decret 8/2010, Decreto Llei 3/2010 en taules (nómina) 
 
(EPIC) Només es podrà aplicar la deducció del 5% en les DPO 
 
Limitació només mentre estigui vigent la normativa 
 
 
2.- Per a centres no afectats per Reial decret 8/2010, Decreto Llei 3/2010 
 
Les empreses públiques que per la seva formula jurídica no estaven afectades per la 
normativa bàsica que va establir la reducció del 5%, així com les privades que en 
l'aplicació de la reducció de tarifes durant els períodes 2010 al 2015 van acordar o se´ls hi 
va aplicar una reducció de les condicions laborals sense afectar els conceptes retributius 
fixos i periòdics de les taules salarials, hauran de negociar a nivell de cada empresa com 
impactar l'increment del 3’6% en tarifes (equivalent aprox. 5,8% massa salarial) 
 
 
Secretaria de Salut i Serveis Sociosanitaris 
 


