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SISCAT: Mesa negociadora 

II Conveni (12/09/2018) 

  
 

    La patronal va oferir un increment en relació a les tarifes aprovades a finals de juliol, 
que s’aplicarien a la DPO, que com sabeu va subjecte a l’estabilitat pressupostària i, per 
tant, no en veurien ni un euro.    No ha colat. 

    La part social va respondre que volíem de manera immediata l’increment de l’1’75 a 
taules salarials, tal com es farà amb les treballadores de la Funció Pública, com a condició 
per a seguir negociant sobre la plataforma que ja havíem presentat, posant damunt la 
taula una vegada més, el greuge que pateixen les professionals de la Primària, en relació 
als d’Hospital pel que fa al tema de retribucions. 

   Cal recuperar tot el que hem perdut aquests darrers anys i no estem disposats a perdre 
més el temps!!! 

    La patronal es va a comprometre a donar-nos una resposta a la propera reunió que 
tindrà lloc el dia 26 de setembre. 

     Seguirem informant. 
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