
Ahir es va signar la proposta d’Increment Retributiu presentada pel Govern de

la Generalitat de Catalunya per a l’Exercici 2019, que deriva de l’Acord que la

UGT vam signar amb el Govern Estatal, i que en el nostre cas es concreta en el

següent:

 

 

 

 

 

El pròxim 15 de gener de 2019 es constituirà la Comissió Paritària del

conveni de Sanitat Concertada. És aquí on demanarem a les Patronals del

Sector que s’abonin aquest mes de gener els increments descrits, en les

mateixes condicions que ho percebran la resta dels empleats públics.

 

Us mantindrem informats del resultat de la reunió.

Barcelona, 9 de gener de 2019

 

SENTÈNCIA PLUSOS NÒMINA MES DE VACANCES
INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT 

 
Tal i com us hem anant informant el Tribunal Suprem, el mes de juliol de 2019 ens va donar
la raó dictant una Sentència que obliga als centres del II Conveni Col·lectiu SISCAT a pagar
els plusos de dissabte, diumenges, festius i el complement d’atenció continuada, les
guàrdies o retribució de la jornada complementaria de l’atenció continuada a la nòmina del
mes de vacances. 
 
El 4 de juliol de 2020 finalitza el període per poder reclamar els endarreriments des del 20
de juny del 2015 fins el 30 d’octubre de 2019, juntament amb els interessos de mora (la
majoria de centres ja ho van regularitzar a la nòmina del passat novembre). Degut a
aquesta conjuntura excepcional que patim per la pandèmia del virus Covid-19 els jutjats no
estan funcionant amb normalitat i no podem garantir que abans del juliol es puguin
interposar aquestes reclamacions.
 
És per tot això que us informem que per tal d’interrompre el termini d’aquesta reclamació
s’hauria de fer una “reclamació extrajudicial” i entregar a la Direcció del centre el document
que us adjuntem i que s’ha d’omplir individualment. El podeu adreçar a les vostres
empreses enviant-lo per mail o bé entregar en mà per duplicat, i quedar-se una còpia
signada per l’empresa com a rebut. Aquest document s’ha d’entregar abans del 4 de juliol i
paralitza el termini durant 1 any.
 
Adjunt teniu la reclamació extrajudicial per tal d’omplir-la amb les vostres dades i 
signar-la. Per qualsevol dubte o consulta poseu-vos en contacte amb la Secció Sindical
UGT del vostre centre.
 
 Us mantindrem informats. 
 
 Barcelona, 21 d’abril de 2020

  


