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Cadencia flexible

Per tal de promoure l'estabilitat en l'ocupació i de facilitar la gestió de la cobertura de
les lliurances reconegudes en el vígent Conveni CoHectiu, es crea una nova cadencia.

La cadencia flexible es defineix per les següents característiques:

1.- Només es podrá aplicar al personal amb contráete indefinit a temps complet o a
aquells treballadors amb contráete indefinit la jornada deis quals no siguí inferior al
93,3% de la jornada máxima en torns diürns.

En els torns nocturns es podrá aplicar a aquells treballadors amb contráete indefinit a
temps complet deis torns de nit.

2.- Tíndran exactament les mateixes lliurances, descansos, remunerado, etc, o
qualsevol altre dret reconegut per aquest Conveni Col • lectiu o disposició legal, amb
les úniques limitacions definides en el següent punt.

3.- El personal adscrit a la cadencia flexible podrá gaudir com a mínim de 7 dies
laborables de lliuranga (VA) en el període d'1 de juliol a 30 de setembre. En la
setmana de Setmana Santa i la setmana anterior i posterior així com per Nadal (del 15
de desembre al 15 de gener) es podrá gaudir de 2 dies de conveni en aquests
períodes.

4.- El personal adscrit a la cadencia flexible rebrá 3 vegades l'any la distribució de la
seva jornada (a principis de gener, maig i setembre), Així mateix, l'hospital tindrá la
possibilitat de modificar el calendari al personal adscrit a la cadencia flexible, per
provats motius organitzatius, fins a un máxim del 10% de les jornades laborables,
comunicant-lí's amb una antelació mínima de 72 hores.

5,- Davant l'existéncia d'una plaga vacant, aquesta será coberta seguint
inexcusablement el següent ordre de prioritat:

• PROS
• Pía de Mobilitat
• Convocatoria oberta

A

6.- La Direcció oferírá en cas de necessitat aquesta cadencia
jornada a temps-parcial que haurá de ser acceptada voluntáriah
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7.~ El nombre de treballadors amb cadencia flexible es limitará en tot cas al que resulti
necessari per provats motius organitzatíus amb un máxim del 10% per a cada grup
professional. La cadencia flexible no afectará els llocs de treball estructuráis ni ais
treballadors assignats a llocs estructuráis.

8.- El personal adscrit a la cadencia flexible del torn diürn gaudirá de 6 dies de
descans cada 4 setmanes, 2 deis quals es gaudiran en dissabte í diumenge
consecutius i en qualsevol cas, es respectaran els períodes de descans establerts
legalment no podent treballar mes de 7 jornades seguides.

El personal adscrit a la cadencia flexible del torn de nit gaudirá de 14 dies de descans
cada 4 setmanes, 3 deis quals es gaudiran en divendres, dissabte i diumenge
consecutius i en qualsevol cas, es respectaran els períodes de descans establerts
legalment no podent treballar mes de 4 jornades seguides.

9.- Es respectaran els torns diürns i nocturns.

• Diürn (matí í tarda)
• Nocturn (torn A i torn B)

10.- Es constituirá una comissió paritaria de seguiment i control (Direcció de l'Empresa
- Comité d'Empresa) amb tres membres per cada part que es reunirá a petició/d^
qualsevol de les parts, que vigilará el compliment del present acord i aprovará
percentatge a que es refereix el punt 7 del present acord.

11.- El present acord sortirá efectes amb la publicado al Diari
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