
Setembre de 2013

HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA

CONVEN! COL-LECTIU 2013-2014

En una primera etapa es van consensuar diversos canyis en- el redactat
del Conveni CoHectiu com a conseqüéncia de successives modificacions
legislatives i d'altres circumstáncies. Aqüestes qüestions están recollides en
document a part.

Peí que respecta a l'exercici 2013, la proposta de la Direcció es mantenir
el text del Conveni CoHectiu prorrogat, publicat el 14 de setembre de 2012 al
Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona., No obstant ('anterior, la Direcció de
['Hospital, per complir amb l'objectiu pressupostarf, es veu en la necessitat de
reduir les percepcions salariáis del personal en Fimport equivalent a la meitat
d'una paga mensual.

Amb plena voluntat de renovar ej Conveni, i degut a les incerteses
económiques que ens envoltent conslderem que l'opció mes viable i pragmática
es subscriure un Conveni d' 1 any (20l4), cosa que ha fet que centrem les
propostes en aspectes mes prioritans tenint en compte la situado actual.

A) MODIFICACIONS ESTRUCTURALS

PRIMER.- Jornada.- (art. 18)

"•••• 18.1.- El conjunt del sector está establint un increment de jornada. Per
aproximar la jornada a la del sector, cal fixar en Conveni que els treballadors a
jornada "completa puguin gaudir de 2 AP i 2 DC. (en comptes de 5 AP i 4 DC
que es gaudien en Factualitat).

18.4.- Suprimir la frase "la cena se realiza entre las 23 y las 2'30 horas
durante este descanso", amb l'objectiu de poder tancar abans el menjador (a la
1 de la matinada).

18.77 18.9.-. Els RH i RS només es poden generar en situacions de
treball efectiu. Tal i com consta a l'article 26 relatiu a la planificado de les
abséncies, els excessos de jornada (RH i RS) es podran gaudir o cobrar. El
treballador fará constar Fopcíó triada a la seva planificado i, al finalitzar Fany,



es regularitzará la situació. Si el treballador ha gaudit d'un excés de RH ó RS,
aquest excés es reduirá del contingent de RH o RS de l'any següent.

Addicionalment, es proposa modificar I'acord relatiu a les faltes (FA) i
fixar els dies d'abséncia per malaltia en 2.

SEGON.- Vacances (art. 26)

Es podran gaudir durant tot l'any. No obstant, es garanteixen 21 dies
naturals consecutius al període compres entre P1 de julio! i el 30 de setembre,
si el treballador així ho vol. El treballador haurá de planificarles per períodes no
inferiors a 7 dies naturals.

Els treballadors adscrits a la cadencia flexible gaudiran de les seves
vacances d'acord amb alio establert a I'acord regulador de la cadencia flexible,
de27dejuliolde2012.

La retribució durant els períodes de vacances estará^ integrada pels
següents conceptes:

- Salarí base

- Antiguitat \"

- Complement de Lloc de Treball,
t -s

- Plus perillositat, especialitat i complementan

- Plus nocturnitat

- Plus responsabilitat

- Servéis especiáis <

- Complement personal

- Retribució complementaria

TERCER.- Hores complementáríes en els contractas a temps
parcial.- (NOU ARTICLE)

'% ;;-- En cas de pacte d'hores complementáries amb el treballador
Qontractat a temps parcial, s'admet que aqüestes puguin suposar
ampliado de la jornada pactada fins a un límit del 60% en cómput anual.

El preavís de l'art. 12.5 d) ET s'haurá de produir amb un mínim de
48 hores a Finici de-les hores complementáries.

QUART .- Proporcionalítat en els contractas a temps parcial.- (NOU
ARTICLE)

Els treballadors que presten servéis amb contráete a temps
parcial tindran reconegudes totes les condicions i drets del Conveni
Col-lectiu en proporció a la seva jornada. S'exceptuen aquells drets que,
per la seva naturalesa indivisible, hagin de ser gaudits per aquest



personal en les mateixes condicions que el personal de jornada
complerta.

CINGUE.- Treballadors fixos díscontinus (NOÜ ARTICLE)

Es proposa establir la modalitat contractual de fixos discontinus,
restant pendent de negociado els criteris de crida, així com d'altres
aspectes que es considerin rellevants.

SISE: Guárdíes (art. 22 i 23)

Es proposa la desregulació de les guárdies i la rérnissió a la
disposició addicional segona de l'Estatut Marc contingut a la Llei
55/2003, de 16 de desembre.

SETÉ: Consolidado de la reduccíó del 5%

Es consolida la reducció del 5% aplicada sobre tpts.-els conceptes de
nómina. En conseqüéncia, les taules salaríais també consolidaran aquesta
reducció.

VÜITÉ: Salaris del personal media '

Els salarís establerts al present Conveni Col-lectiu peral personal medie
no podrá ser superior ais establerts al Conveni Col-lectiu de Treball entre
l'Hospital ¡ l'Assocíacíó Professional del Comité de Delegáis Medies.

B) MODIFICACIONS COftJUNTURALS

En cas que durant la vigencia temporal del present conveni
col-lectiu es produís alguna alterado significativa, a Falca o a la
baixa, df ta parametres d'activitat i tarifes decidits peí CatSalut que
han^servit per a la consecució de la present proposta, es revisaran
les presentís condicions.

NOVE: Cessaments (art. 15)

A l'apartat 15.7, en cas de comunicado de cessament d'un
treballador a partir del 60 anys, se li han de concedir 2 mesos de
vacances. Es suprimeix la possibílitat d'eleccíó per parí de treballador
d'optar per la compensado económica de 6 mesos segons el salari base
de la seva categoría.



PESÉ: Meníador d'empresa (art. 60)

Supressió de la subvenció del 50% del preu contracíat amb
l'empresa concessionária. El treballador haurá d'abonar el 100% del
preu establert.

Es mantindrá el ticket per al personal que fa guardia fora de la
seva jornada laboral ordinaria per un període superior laboral a 9 hores.

ONZÉ: Reducció salarial

Es redueix la retribució anual per un import equivalent a la meitat
d'una paga mensual.

DOTZÉ: Suspensió deis efectes económics del SPP

Durant l'any 2014, s'obrirá el corresponent termini de sol-Iicitud de
nivell de SPP i es dictaran les corresponents resolucioris reconeixent
l'assoliment deis nivells, no obstant 1'anterior,. se suspenen els efectes
económics d'aquests nous nivells assolits. Es conseqüencia, durant l'any
2014, es mantindrá l'import de retribució de 'SPP'féconegut per cada
treballador Fany 2013.

NOTA: En cas que per aplicació deis acords assolits en la negociació del
present conveni s'arribés a un estalyi superior al previst que generes un resulta!
positiu, es revisaran les mesures acórdades.,arnb la representado social.


