ACORDS DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL II CONVENI SISCAT
de data 28/01/2019
1.- EQUIPARACIÓ SALARIAL DELS PROFESSIONALS DUI DE PRIMÀRIA I HOSPITALÀRIA:
Ø Amb la nòmina del mes de gener s’iguala l’import del plus conveni a les infermeres i
infermers d’Atenció Primària amb el que perceben els infermers i infermeres
d’hospitàlaria.
Ø A partir de la nòmina del mes de febrer el Plus d’Atenció Continuada de les
Infermeres i Infermers d’Atenció Primària passarà a denominar-se Complement
d’Adscripció SIDPP, donat que ambdós plusos tenen el mateix import.
2.- EQUIPARACIÓ SALARIAL DELS PROFESSIONALS FACULTATIUS DE PRIMÀRIA I
HOSPITALÀRIA:
Ø Amb la nòmina del mes de gener s’iguala l’import del plus conveni entre els
Facultatius d’Atenció Primària amb el que perceben els Facultatius d’hospitàlaria.
Ø Donada la complexitat per equiparar la resta de plusos del personal facultatiu, la
comissió de treball per l’equiparació es tornarà a reunir el dia 12 de febrer, i en tant
resti enllestida la proposta final d’acord que haurà d’aprovar la comissió
negociadora del conveni, amb la nòmina del mes de gener es percebrà a compte del
resultat final 100€.
INCREMENT RETRIBUTIU DEL 2,25% PER L’ANY 2019
De conformitat al que es va pactar a la Disposició Addicional Primera del vigent Conveni
Col·lectiu, l’increment retributiu per l’any 2019, amb efectes del mes de gener, serà el
mateix que per la resta d’empleats de l’Administració de la Generalitat, ès a dir un 2,25%.
Aquest increment es farà efectiu a la nòmina del mes de febrer, amb reconeixement des de
gener.
La Comissió Negociadora del Conveni haurà de negociar com s’aplicarà un increment
addicional del 0,25%, amb efectes del mes de gener del 2019 en aplicació del previst al
Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

