
   
 

 
PLATAFORMA NEGOCIADORA 

 
 

1. ÀMBIT FUNCIONAL I PERSONAL 
Incloure en conveni els comandament entremitjos. 

2. DENÚNCIA 

La denúncia es podrà efectuar a través de l’empresa o per acord de la majoria dels 
treballadors en assemblea consultiva i s'haurà de comunicar a les altres 
representacions i a l'autoritat laboral. 

3. COMISSIÓ NEGOCIADORA 

Incloure representació de tots els òrgans sindicals que tinguin presència la comissió 
negociadora  

4. COMISSIÓ PARITÀRIA 

Les actes de la Comissió paritària seran publicades a l’Agora per tal de facilitar-ne el 

coneixement a tots els treballadors. 

5. BORSA DE TREBALL.  

Cal modificar annexe per tal que el bloc 2 inclogui treballadors que hagin participat 
a la darrera convocatòria i no siguin aptes per tema de nacionalitat, català. 

6. PROVEÏMENT DE LLOCS DE TREBALL 
Cal garantir que totes les seccions hi estiguin representades en els Òrgans tècnics 
de selecció. 

7. JORNADA INTENSIVA TOT L’ANY PER EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ 
8. INTERRUPCIÓ DEL DESCANS PER MENJAR. 

Donada l’impossibilitat de assegurar el 3.2 de tot el personal assistencial tindrà una 
compensació de 120 hores que seran considerades com efectives de treball.  

9. COMPLEMENT DELS CAPS DE GUÀRDIA I DELS COORDINADORS 
TÈCNICS. 

Mateix plus per CT de les tres centrals de coordinació. Homologació dels llocs de 
treball de les 3 CeCos. 

10. RETRIBUCIÓ DE LES TUTORIES AL PERSONAL QUE FORMA AL PERSONAL 
EN PRÀCTIQUES. 

Contemplar la possibilitat que un treballador no vulgui tutoritzar personal de 

practiques. 

11.  CARRERA PROFESSIONAL I SIDP ARTICLE  

Inversa. S’adquireixi el nivell amb el temps i després el treballador ho haurà de 
consolidar. 

Crear un 5 nivell de CP. 



   
 
12. RETRIBUCIÓ 

DE LES JORNADES INFERIORS A LA JORNADA MÀXIMA ORDINÀRIA. 

El import de les retribucions pactades en aquest conveni fan referència a la jornada 
anual establerta a l’article 22.1, com a jornada màxima ordinària. Pel que fa els 
treballadors/es que realitzin jornades inferiors, tindran dret a cobrar els diferents 
conceptes salarials en proporció a la jornada realitzada llevat que s’estableixi 

específicament altra cosa en aquest conveni. 

13.  RETRIBUCIONS ESPECIALS. 

1.- Jornades de 1.494 hores en torn 24 hores:  

Contemplar el complement de major presència  i el complement d’específica 
dedicació pel personal de 1.49424 i 12 hores.  

14.  PERMISOS i LLICÈNCIES RETRIBUIDES 
Incloure el pactat en paritària. 

15. FORMACIÓ I PERMÍS PER A LA FORMACIÓ. 
Augmentar a 48 hores anuals per a tots els treballadors. Per reduccions de jornada 

inferiors al 50% es mantindrà totes les hores de formació. Per reduccions superiors 
al 50%  es farà la part proporcional. 

Els cursos que l’empresa demani que és realitzin fora del pla de formació per 
necessitats del servei es compensaran addicionalment.  

16.  JUBILACIONS 
Afavorir la jubilació voluntària anticipada als 60 anys. 

 
17.  COMITÈ INTERCENTRES 

Estarà format per un màxim de 13 membres, escollits de entre tots els òrgans de 

representació dels treballadors/es de SEMSA, i caldrà garantir que totes les 
seccions sindicals presents en algun comitè  hi tinguin representació. Han d’esser-hi 
representades totes aquelles formacions sindicals que tinguin representació a 
qualsevulla dels Comitès d’empresa dels Centres que composen l’empresa, de 
forma que les composicions inferiors a 1  donaran dret a 1 representant al Comitè 
Intercentres. S’haurà de designar un president o presidenta. D’aquesta designació 
se n’haurà de donar comunicació a la Direcció de l’empresa. Les normes de 
funcionament d’aquest òrgan seran les adjuntes al Annex ......  

18.  AJUT MANUTENCIÓ 

Incloure ajuts manteniment festes de Nadal. 

19. PLUS DE PRODUCTIVITAT.  

Contemplarà ítems que el treballador acompleixi com realització check-list, 
complimentar correctament informes, acomplir mesures seguretat ( porta cinturó 
seguretat, utilització d’EPI’s...) 

20.  PLUS DE TRANSPORT per tothom. 

21. PLUS DE PENOSITAT I PERILLOSITAT 



   
 
22. PLUS DE DISPERSIÓ GEOGRÀFICA. 

23. PLUS DE  MAJOR RESPONSABILIDAD .  Quan falta un component de l’equip 
els altres dor components haurien de cobrar un plus. o bé les unitats que es veuen 
repercutides 
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