
SISCAT: Mesa Negociadora  

Preacord 19/11/2018 

  

A la reunió celebrada ahir, es va arribar a un preacord entre les patronals CAPSS, UCH i ACES, el 
Sindicat d'Infermeria SATSE i els sindicats UGT i CCOO, pendent del redactat final. Els acords 
assolits van ser: 

1. Increment retributiu igual al de la Funció Pública: 

• - 2018: +1.70% des de gener + 0.25 des de juliol. 

          Els endarreriments al primer trimestre de l’any 2019. 

• - 2019: + 2.25% fix + un % variable pendent de concretar. 
• - 2020: + 2,00 % fix + un % variable pendent de concretar. 

2. Complement d’IT al 100%, igual que a la funció pública. 

3. Disminució de la jornada en els dos anys que resten de vigència del conveni:Recuperant la 
jornada del 2008, mantenint 3 DLD i el dia de Setmana Santa o Nadal com a jornada 
efectivament treballada                                                                  

4. Equiparació de la RAF de Grup 1 i 2 d’atenció primària: Afectarà al plus conveni que 
s’equipararà al d’Hospitals (50% en 2019 i 50% en gener de 2020). 

5. Estudi obligatori del solapament d'infermera als centres: Es crearà una comissió de 
solapament a cada centre dins del primer trimestre del 2019 i ha de tenir enllestida la feina 
a 31/12/19. 

6. I altres millores en matèria de permisos, excedències, etc....  
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