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MODIFICACIÓ COL-LECTIVA DE COIMDICIONS DE TREBALL

COMUNICACIÓ DE INICI DEL PERÍODE DE CONSULTES

1.- Objecte d'aquesta comunicació

1.1. Mitjan^ant la present comunicacíó la Direcció de 1'Hospital Clínic notifica a la

representació deis treballadors l'mici d'un període de consultes per tal de negociar una

modificado col-lectiva de condicions de treball relativa (i) a Tadscripció de treballadors a la

cadencia flexible i (¡i) al canvi de torn de personal amb lloc de treball no estructural del torn de

nit adscrit a l'Área de Gestió de Cobertures.

1.2. La notificado queda emparada en l'article 41 de l'Estatut deis Treballadors. En

concret, d'acord amb el seu apartat 4, dona lloc a un període de consultes per temps no

superior a 15 dies.

2.- Identificació de la mesura proposada

2.1. En data 27 de juliol de 2012 la Direcció i el Comité d'Empresa varen signar un

acord sobre creació d'una Cadencia Flexible caracterizada pels següents trets definidors:

• Cada 4 setmanes de torn diürn (matí i tarda), es gaudiran de 6 dies de descans,

2 deis quals es gaudiran en dissabte i diumenge consecutius i, en qualsevol cas,

es respectaran els períodes de descans establerts legalment, no podent

treballar mes de 7 jornades seguides.

Cada 4 setmanes de torn nocturn, es gaudiran de 14 dies de descans, 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.
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• Es reserva un mínim de 7 dies de vacances per al període estival (juliol, agost i

setembre). En la setmana de Setmana Santa, i la setmana anterior i posterior,

així com per Nadal (15 de desembre al 15 de gener) es podrá gaudir de 2 dies

de conveni.

• La cadencia flexible només es pot aplicar al personal amb contráete indefinit,

amb una jornada superior al 93,3%,que no ocupi llocs de treball estructuráis,

amb un máxim del 10 % per a cada grup professional.

2.2. A data d'avui, 31 treballadors amb contráete indefinit que no teñen pla?a

estructural al HCB s'han adscrit voluntáriament a la cadencia flexible. A través del present

procés cal adscriure a la cadencia flexible la resta de treballadors i treballadores amb contráete

indefinit que no ocupen una piafa estructural i pertanyen a l'Área de Gestió de Cobertures,

respectant el límit del 10% en relació amb el total de la plantilla, per grups professionals.

2.3. D'altra banda, per raons de sobredimensió de la plantilla nocturna no estructural,

caldrá passar 6 auxiliars sanitaris i 5 Auxiliars d'lnfermeria que actualment están adscrits a

cadencia fixa nocturna a torns diürns.

3.- Justificado de les mesures

3.1. Les mesures que cal adoptar, que s'emmarquen en l'ámbit de la flexibilitat interna

recomanada per la Llei 3/2012, de 6 de juliol, obeeixen principalment a raons de tipus

organitzatiu, per be que també teñen un transfons productiu i económic.

3.2. La justificado detallada i exhaustiva d'aquestes mesures es troba desenvolupada

en la Memoria Justificativa i el document d'assignació a cadencia flexible que s'adjunten a

aquesta comunicació, i de la qual en formen part indisoluble.

4.-Procés negodador

4.1. A partir de la present notificado les parts teñen previst seguir un procés

negociador de 15 dies de duració, amb reunions programades per ais dies 9, 12, 16 i 19 de

juliol al matí.

4.2. Durant les reunions cal que les parts analitzin les mesures proposades i les raons

que les justifiquen, i que de bona fe discuteixin i negocim la proposta empresarial per tal de

determinar el llistat nominal de persones que cal adscriure a la cadencia flexible i/o be canviar

c L f w c
' s'aíxecar"á acta que palesi el desenvolupament de totes les reunions.
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4.4. En cas que no s'aconsegueixi un acord, la Direcció quedará facultada per adoptar

la decisió que s'escaigui, sense perjudici de les accions que corresponen ais afectats per

oposar-s'hi.

Per acabar, la representado de la Direcció demana que un exemplar d'aquesta

comunicació quedi incorporat en l'acta de la primera reunió per deixar constancia del seu

lliurament a la part social.
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El que es comunica ais efectes oportuns, a Barcelona, en data 9 de juliol de 2013.

M. Jesús Santos Montero
Directora de Recursos Humans
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