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LES

SOLUCIONS

QUE UGT, CCOO i AIPS

HEM

POSIBILITAT CONJUNTAMENT AMB SAE,
IAC/CTS, SICTESS I L’ EMPRESA, ARRIVANT ALS
SEGÜENTS ACORDS:
• CONTINGUT SOCIAL:
Compromís de crear Comissions per tractar temes que
entenem de capital importància i que milloren el nostre
Conveni Collectiu General i a l’hora, donar resposta a
problemàtiques actuals:
•
•
•
•

Estabilitat en l’ocupació.
Model de Carrera Professional.
Increments de descansos en cap de setmana.
Substitució del sistema actual de mobilitat interna per a
Diplomats d’ Infermeria i Auxiliars d’ Infermeria de 1984.
Regulació d’ un model de promoció professional per totes
les categories. AQUESTA COMISSIÓ TINDRÀ PRESENT LA
NECESITAT D’ ELABORAR UN MODEL TRANSITORI QUE
RESPECTI LES SOLUCIONS D’ AQUELLES PERSONES QUE
TENEN UNA PETICIÓ VIGENT D’ ACORD AMB L’ ANTIC
SISTEMA.
• Creació d’ una Comissió de formació Continuada i fixació
de les seves competències, amb participació social i
dotació pressupostaria.
• Jubilació anticipada.
• Retribució variable vinculada a objectius.
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CONTINGUT ECONÒMIC:
• Any 2008: consolidació del 2% (ja se està cobrant a
compte) en les taules salarials.
• Any 2009: increment del 0,8% en tots els conceptes
retributius corresponent a l’ IPC amb efectes 1 de gener de
2009.
• Pagament d’ una quantitat no consolidable, a totes les
categories per l’ any 2009 consistent en el 90% del salari
base mensual. S’ abonarà al maig de 2010. Els
diplomats/ades d’infermeria i resta de diplomats rebran de
forma única, una quantitat de 200€ pel concepte d’
anivellació amb el sector.
• Pagament d’una quantitat no consolidable, a totes les
categories per l’ any 2010 consistent en el 90% del salari
base mensual. Els diplomats/ades d’infermeria i resta de
diplomats rebran de forma única, una quantitat de 200€
pel concepte d’ anivellació amb el sector.
• El pagament d’aquestes quantitats es farà:
 La primera meitat amb la nòmina de setembre
de 2010. (Generada de l ‘1-1-2010 al 30-6-2010).
 La segona meitat amb la nòmina de febrer de
2011. (Generada de l’ 1-7-2010 al 31-12-2010).
Els totals de les quantitats acordades passaran a formar part de la
massa salarial del personal de l‘ àmbit d’ aplicació del Conveni
Collectiu General. Els diners pressupostats no es perden.
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QUANTITATS TOTALS RESULTANTS DE L’ACORD

CATEGORÍA

Netejador/a
Peó
Auxiliar Administ
Auxiliar d’Inf
//
Aux. Sanitari
Oficial Admin // Oficial Tallers // Técnics
Cap d’ Equip
ATS // DUI // DI
Supervisor/a // Coordinador/a

2.503,73
2.503,73
2.726,77
2.726.77
3.073,43
3.573,02
4.055,35
4.952,26

Qui vulgui fer demagògia, que ho faci. Nosaltres seguirem fent
el que sabem:
CONSTRUIR, APORTAR i DONAR SOLUCIONS AL CONJUNT DE
TREBALLADORES I TREBALLADORS DEL CLÍNIC.
Per mes informació als locals sindicals i a les webs

www.ccooclinic.wordpress.com
www.ugtclinic.org
www.aips-clinic.org
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