
                                                                            

 

NOTA INFORMATIVA NEGOCIACIÓ CONVENI SANITAT PRIVADA 
 
El passat dia 28 de setembre es va reunir la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu.  
La patronal va fer una proposta que encara està allunyada de la contraproposta de 
sindicats. 
 
 PROPOSTA PER LA 

PATRONAL 
PROPOSTA SINDICAL 

Article 13 
Increment salarial 

Pujada 1,5% del salari base 
pel 2016 amb retroactivitat 
de juliol 2016 
Pujada 1% del salari base pel 
2017 

Pujada 2% en tots els 
conceptes  pel 2016 amb 
retroactivitat de juliol 2016 
Pujada 1,5% en tots els 
conceptes  pel 2017 

Article 28 
Plus nocturnitat 

Cada centre continuarà 
aplicant el plus com ho feia. 
En el moment que hi hagi una 
sentència definitiva s’aplicarà 
respectant la llei. 
 
 

Percebre el plus de 
nocturnitat íntegre per al 
personal del torn de nit que 
realitzi més de la meitat de la 
seva jornada en horari 
nocturn de 22:00 a 6:00 

Article 37  
Incapacitat temporal (IT) 

La primera baixa que es 
produeixi, els tres primers 
dies la empresa compensarà 
el 50% del conceptes de 
conveni. Las baixes de llarga 
durada la empresa 
compensarà fins a 120 dies 

 

Article 38 
Permisos 

8 hores per assistir a metges, 
jornada efectiva 
No accepten recuperar 1 dia 
d’assumptes propis 
 

Recuperar 1 dia 
d’assumptes propis amb 
justificació  

Article 48 
Ingressos 

Modificació per allargar el 
període de prova 

 

Article 70  
Sancions  

Revisar graduació de faltes, 
que siguin: lleu, greu i molt 
greu. Poder sancionar a les 
persones que arribin 10 
minuts tard al seu lloc de 
feina. 

 

Acords comissions paritàries 
de l’anterior conveni 

Incorporar els acords al nou 
conveni 

Incorporar els acords al nou 
conveni 

Sistema d’incentivació i 
desenvolupament  
professional 

implementar pel 2018 un 
augment del 0,5% però 
prèviament s’haurà de 
determinar com, allargant i 
tancant el conveni fins el 
desembre del 2018 

Instaurar al desembre del 
2017 el complement 
d’adscripció a la carrera 
Professional  que s’abonarà  
al primer trimestre de 2018. 



                                                                            

 

 
CCOO ha deixat clar que no estem disposats a acceptar la proposta de la patronal, 
considerem que les nostres demandes ja son prou ajustades com per fer més 
concessions.  
 
El pròxim dia 5 d’octubre es celebrarà la pròxima reunió de la Mesa Negociadora del 
Conveni on la patronal ens haurà de donar un resposta. 
 
Us continuarem informant 
 
Salut! 


