
 

 

 

Un cop acabats de tractar els temes de la plataforma presentada pels sindicats que no 
tenien impacte econòmic, s’ha passat a tractar aquelles que tenen baix impacte 
econòmic. 

      La resposta de les patronals a aquests temes ha estat en la línia de tota la negociació: 

• NO a la modificació de l’article que fa referència a respectar els pactes individuals 

que millorin el conveni. 

• NO a la regularització de la jornada dels grups 1 i 2 

• NO a que les DPO’s passin a ser un concepte fix, estarien disposats a parlar 

d’unificar el plus conveni i el sou base, sempre que això no afecti als plusos i 

estarien disposats a parlar del tema del preu hora guàrdia. 

• Pel que fa al tema guixetes, segons ells te un gran impacte econòmic i estudiaran 

la viabilitat 

• Gaudiment del permís de matrimoni, es pot parlar sempre que fos dins de l’any 

natural 

• Problemes per definir malaltia greu 

• No a l’increment de dies per hospitalització d’un familiar 

• Compactació de lactància i reduccions per cura d’un menor, es demana a la part 

social que proposin un redactat 

      El proper dia 20 de juny hi haurà una nova reunió 
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