
ACTA NÚMERO 12, CORRESPONENT A LA DOTZENA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ
NEGOCIADORA DEL CONVENI COL-LECTIU GENERAL DE L'HOSPITAL CLÍNIC

DE BARCELONA

A Barcelona, sent les 09:30 hores del día 27 de julíol de 2012, es reuneix la Comíssió
Negociadora, compareixent, Sr. Fernando de la Fuente Cullell, Sr. Jerónimo Acedo
Casasola; Sra. Ana Muela Correa, Sra. Maria Goretti Balaña Montaña, Sra. Josefina
Casal Rodríguez, Sra. M. Rosario Mota Cáceres, Sr. Sergi Hurtado Abad, Sr, Joan
Josep Barceló Vidal, Sr. Raúl López Arnaltes i, per la'representado social. Així mateix
la Sra. Francisca Navarro González i la Sra. Rosa Ma Martínez Ovejero, compareixen
sense formar part de la Comíssió Negociadora en representado deis respectius
sindicáis.

Per Pempresa compareixen, Sra. Ma Jesús Santos Montero, Sra. Ma José Vílchez
Valenzuela, Sra. Anna Novoa Cunill i Sra. Mónica Núñez García.

Excusen la seva presencia la Sra. Pilar Várela Pérez, Sra. Carolina Capsir Pérez, Sra.
Teresa Fuste Peris i la Sra. Joana Escarabajal Orozco.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Primer.- S'inicia la reunió amb Paprovació de Pacta de la sessió anterior.

Segon.- La Directora de Recursos Humans manifesta que després de valorar la
darrera proposta que varen entregar els sindicáis AIPS, APIHC i CCOO en Panterior
Comíssió Negociadora, relativa a cadencia flexible, es va remetre a la presidenta del
Comité d'Empresa, per tal que el círcularitzés a totes les representacíons sindicáis
integrants de la Comissió Negociadora, una última proposta que podría esser
acceptada, i que incorpora algunes lleus modíficacions respecte de la proposta
entregada pels sindicáis esmentats. Les condicions d'aquesta darrera proposta
consensuada per PHospital i els tres sindicáis esmentats s'han reflectit en el document
que s'entrega a la part social i que s'adjunta com Annex I, portant per títol "cadencia
flexible".

Així mateix, la representado de PHospital va remetre a la presidencia del Comité
d'Empresa un segon document-proposta per a la regulado de la planificado de les
abséncies, que igualment ha estat consensuat amb els sindicáis AIPS, APIHC i CCOO
i que s'adjunta com Annex II, portant per títol "planificado de les abséncies".

Els sindicáis AIPS, CCOO i APIHC manifesten la seva conformitat amb el tenor litera,
del text regulador de la nova cadencia, així com amb el tenor literal del text regulado
de la planificado de les abséncies, que consten ais Annexes l i l i

El sindicat CGT pregunta si el personal que forma part de gestió de cobertures es
personal estructural, perqué si no es així, considera que Paplícació d'aquesta cadencia
únicament a aquest personal es discriminatoria perqué aqüestes persones han
guanyat la plaga per demanda.

La Direcció manifesta que el personal adscrit a Parea gestió de o
considerado de plantilla estructural.



El sindicat SICTESS admet que els acords responen a una prioritat de Pempresa pero
no poden subscriure Pacord perqué no s'han tingut en compte les prioritats al coHectiu
al que representen en relació a carrera professional.

Tercer.- La representado de PHospítal i els sindicáis A1PS, CCOO i APIHC, que
conformen la majoria de la representado social al si de la Comissió Negociadora,
acorden incorporar el nou text regulador de la cadencia flexible que consta a PAnnex I
al Conveni CoHectiu. A aquests efectes, la els sindicáis sígnants de Pacord soHícíten a
la representació empresarial que procedeixi a efectuar els trámits necessaris per al
'registre i publicado de Fesmentada nova regulado.

Guarí- Finalment, la representació de PHospital i els sindicáis AIPS, CCOO i APIHC,
acorden incorporar també el nou text regulador de la planificado de les abséncies que
consta a PAnnex II,al Conveni CoHectiu. A aquests efectes, la els sindicáis sígnants de
Pacord sol-liciten a la representació empresarial que procedeixi a efectuar els trámits
necessaris per al registre i publicado de Pesmentada nova regulado.

Cinqué.- Precs i preguntes:

El sindicat CGT pregunta si está garantit el pagament de nomines i fins quan.

La Direcció de PHospital manifesta que el CATSALUT ingressa mensualment la
quantitat corresponent a les partides compromeses en el concert d'activitat, pero juliol i
agost en principi están garantits. Respecte de la paga de setembre no es pot afirmar
que no es pagui, pero tampoc no está garantida. Per altra banda, Paugment de PIVA
també significará una despesa addicional fins a fináis d'any d'aproximadament
600.000 euros, el que significará majors tensions de tresoreria per ais Hospitals, tot i
que s'está treballant per tal de minimitzar Fimpacte d'aquesta mesura legislativa.

El sindicat SICTESS pregunta si peí cas que al setembre no es pogués abonar la
nómina, Pempresa disposa d'algun pía alternatiu.

La Direcció manifesta que ara mateix no es disposa d'aquesta informado.

El sindicat CGT manifesta que signa aquesta Acta a
constancia de ja seva compareixenga.

S'aixeca la sessíó quan son les 11:00 hores.

únícs efectes de dei


