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Unio Catalana d'Hospitals (LaUnio]

Titulars: Xavier Baro Escales,JoanMaria Adsera Gebellf , JoanGraneAisina, JosepVidal Negre,

Jordi Nonell Gregori i Joaquim Vidiella i Vidiella

Suplents: CarlesGarcia Hernandez

Per part de les representacions empresarials:

Titulars: XescaMartin Gomez, RosaPrat Sala i RosaMil FamadasLifante

Suplent: Nuria Mingarro Lago, Montse Escolari Miguel OliverasGisbert

Assessors:JesusGarciaReig

Sindicat d'infermeria (SATSE)

Titulars: Jorge Nicolau Grego, PatxiAviles Fernandez i Xavier Lleonart

Suplent: Nuria Rubira Garda,

Assessors:TeresaBlasi i Jordi Cruz

Metges de Catalunya (Me)

Assessors:JoseManuel Dominguez, i Inmaculada Vivar Ruiz

Suplent: Silvia FrancoMas, RaulGisbert Barrue, JoseManuel Aliste Salisi Joan Barrachina

Casals

Unio General de Treballadors (UGT)

Titulars: Judith Extremera Ortega, JoseMartinez Beltran, , Alex Trullas Manonelles, RosaMil

PerezBernalte i JuanSanchezGonzalez.

Per part de les representacions socials:

Comissions Obreres (CCOO)

Titulars: Montserrat Sed6 Montoya, Cristina Martinez Nieto, OlgaFernandezOchoa, Juan

CarlosDelgadoMesa i Manel Abia Ortiz.

Assessors:PacoParejaMontafies i JoseM!! VaguePolo

ACTA (ACORD PARCIAL) DE LA COMISSIO NEGOCIADORA DEL SEGON
CONVENI COl·lECTIU DE TREBAll DElS HOSPITALS D'AGUTS, CENTRES
D'ATENCIO PRIMARIA, CENTRES SOCIOSANITARIS I CENTRES DE SAlUT
MENTAL, CONCERTATS AMB El SCS.
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1.- Elspresents acords afecten als professionals enquadrats en el grup professional 1 d'atencio
prima ria, excepte els/les professionals odontolegs, ates que per aquest darrer col·lectiu encara
es troba en fase d'estudi la seva equiparacio.

ACORDS:

Despres del corresponent anallsi del acords assolits per la cornissio paritaria dequiparacio
retributiva de l'atencio prima ria, la Cornissio Negociadora decideix, per majoria, adoptar els
segUents

Despresde debatre les possibles alternatives per solucionar les iniquitats actuals en relacio a la
retribucio dels professionals del grup 1 dels diferents ambits d'atencio, les parts van assolir tot
un seguit d'acords.

En compliment del que estableix la disposicio addicional primera apartat cinque en relaci6 a
I'article 27 delll Conveni col-lectin de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atencio primaria,
centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Catala de la Salut, en
data 12 de febrer de 2019 esva reunir la comissio paritaria d'equiparacio retributiva de l'atencio
primaria.

A.- Acordssobre eguiparaci6 retributiva del grup 1 d'atenci6 primiuia

A.- Acords sobre equiparaclo retributiva del grup 1 d'atencio prima ria
B.- Possiblesacords per incorporar al text del Conveni a proposta de les parts.
c.- Torn obert de paraules

A les dependencies de la organitzacio empresarial UNIO CATALANAD'HOSPITALS,al carrer
Valencia, nurn. 333 de Barcelona, es reuneix ales 16:00 hores del dia 8 d'abril de 2019 la
cornissio negociadora del Conveni, convocats pel Sr. Jose Antonio Gomez Cid, President de la
mesa negociadora, a iniciativa de les organitzacions empresarials, amb el seguent Ordre del Dia:

Assessors:Anna ZarzosaGuell i EvaMunoz

Associaci6 Catalana d'Entitats de Salut (ACES)

Titulars: PedroAyesa Guix

Consorci Associaci6 Patronal Sanitaria iSocial (CAPSS)

Titulars: Rafel Lledo Rodriguez,Alicia Garcia Bunou, Pilar RolMiguel, Natalia Codina Fuentefria,

Mariona CasanovasCorominas, Miquel PochReigi RoserCasasAgut.

Assessors:Marga Carballo Carrillo i FrancescJoseMaria Sanchezi Abigail BlancoCumplido

(FJMadvocats,SLP)

Assessors: Noelia Santiago Rey, Paco Carretero i Daniel Cubero (Bufet Vallbe]
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6.- Ates que I'objectiu d'equiparaci6 del grup 1 d'atenci6 primaria es I'assoliment d'una
retribuci6 en comput anual fix de 51.535,46 euros amb efectes 1 de gener de 2019, i tenint en
compte que amb efectes d'aquella data ja esva equiparar el plus conveni i que els professionals

5.- Eisprofessionals a que fa referencia I'apartat 1 del present Acord Parcial tambe percebran el
complement d'atenci6 continuada en els termes establerts en l'article 33 .1 del Conveni, amb
efectes del dia 01/01/2019.

4.- Queda exclos de l'equiparaci6 el complement de dispersi6 territorial que perceben els
professionals d'atenci6 prtmaria que es continuara percebent segons estableix el Conveni
Col·lectiu.

• EIcomplement d'assignaci6d'usuaris recollit a I'annex 16del Conveni (962,89 euros;
2.888,68 euros; 2.407,22 euros i 4.283,79 euros) quedara substituit pel complement
per l'atenci6 programada recollit a l'article 33.1 del Conveni (5.108, 61 euros).
Aquesta substituci6 tarnbe afectara ales persones treballadores del grup 1 amb
contracte en vigor durant el periode 01/01/2019 a 08/04/2019 que venien
percebent el complement d'assignaci6 d'usuaris i en canvi no compleixen amb el
requisit de 12 mesos d'antiguitat establert al Conveni CoHectiu per meritat el
complement per l'atenci6 programada. Lesnovescontractacions realitzades a partir
del dia 09/04/2019, percebran el complement d'atenci6 programada quan
compleixin amb els requisits.

• EI complement d'atenci6 prima ria recollit a l'article 79.1.a} del Conveni (1.046,23
euros) quedara substiturt pel complement d'adscripci6 al SIPDPrecollit a l'article
33.1 del Conveni (2.779,09 euros). Aquesta substituci6 tarnbe afectara ales
persones treballadores amb contracte en vigor durant el periode 01/01/2019 a
08/04/2019 que venien percebent el complement d'atenci6 primaria i en canvi no
compleixen amb el requisit de 12 mesos d'antiguitat establert al Conveni Col·lectiu
per meritar el complement d'adscripci6 al 51PDP. Les noves contractacions
realitzades a partir del dia 09/04/2019, percebran el complement d'adscripci6 al
SIPDPquan compleixin amb els requisits establerts al Conveni col-lectiu.

3.- Amb efectes a partir del 01/01/2019, I sens perjudici de l'aplicaci6 de la resta de I'articulat

del Conveni col·lectiu, s'equiparen i queden substituits els segtients conceptes retributius
d'atenci6 primaria amb els conceptes i quantitats que consten al Conveni per l'atenci6
hospitalaria. en els termes que a continuaci6 s'indiquen:

2.- L'objectiu d'equiparaci6 es I'assoliment d'una retribuci6 en cornput anual fix de 51.535,46

euros amb efectes de 01/01/2019.
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c. Laprestacio del permis de maternitat i la prestacio de risc durant l'ernbaras 0 la lactancia
natural es complernentara fins al 100% de les retribucions fixes i periodiques, mes la
mitjana de la retribucio per guardies (de presencia i/o localitzables) deIs 12 mesas
anteriors al mes de I'inici del permis.

b. A partir de la 20ll setmana d'embaras, les facultatives del grup 1 podran deixar de fer
guardies de presencia ffsica.

Addicionalment, en materia estrictament retributiva que les hores de jornada
cornplementaria d'atencio continuada, un cop aquesta ha estat reduTda,fins arribar a la
jornada maxima de jornada ordinaria (1.688 hores anuals) establerta al Conveni
col·lectiu, s'abonaran a preu/hora ordinaria.

EI personal que s'aculli a aquesta mesura podra concretar, tambe per la jornada
cornplementaria d'atencio continuada (guardies de presencia ffsica), els moments en
que es pcdra dur a terme aquesta jornada cornplementaria.

a. AI personal facultatiu que gaudeixi de reduccio de jornada per tenir cura d'un fill 0 d'un
familiar a que fa referencia I'article 49 del Conveni SISCAT,nornes Ii podra ser exigit un
nombre maxim d'hores d-ejornada cornplementaria d'atencio continuada (guardies de
presencia ffsica) en la mateixa proporcio que la reduccio aplicada a la seva jornada
ordinaria.

Per part del Sindicat METGESDECATALUNYAi de les organitzacions empresarials UCH,CAPSSi
ACES,es proposa que s'incorpori al Conveni col-lectiu, en format d'Acord Parcial, a I'empara
d'allo establert a I'article 86.1 de l'Estatut dels Treballadors, les seguents questions:

B.- Possibles acords per incorporar al text del Conveni a proposta de les parts

EISindicat Metges de Catalunya manifesta que, tot i que jurfdicament no pot signar un acord
parcial del Conveni sense haver refrendat el Conveni en el seu conjunt, esta completament
d'acord amb I'acord assolit, aixi com en el seu redactat.

L'acord assolit per la Cornissio Negociadora ha estat ernes per totes les organitzacions
empresarials (UCH,CAPSSiACES),aixf com per les organitzacions sindicals CCOO,UGTi SATSE.

Tots els imports retributius recollits en el present document corresponen ales taules salarials
vigents a 1 de gener de 2019, incloent la RVOGcorresponent, que ja han estat actualitzats amb
I'increment inicial del 2,25%, tenint en compte el nivell retributiu del Grup 1- nivell 3 (caldra fer
la corresponent adaptacio per als nivells 1 i 2).

Disposicionscomunes

tambe venen percebent el concepte "a compte equiparacio primaria", les diferencies salarials

que es puguin haver generat a favor dels professionals s'abonaran en la nomina del mes de maig

de 2019, sensperjudici de l'aplicacio de la resta de clausulesdel conveni collectiu.
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1. Reconeixement d'un percentatge de jornada per a forrnacio per a tots els grups
professionals que tindra la consideracio de jornada efectivament treballada al marge de
les 20 hores que reconeix l'Estatut deIsTreballadors.

2. Reconeixement d'un temps d'encavalcament de 20 minuts per a tots els professionals
d'infermeria que desenvolupin les sevestasques en contlnuum assistencial.

3. Garantir que cap acord fora de conveni afectara I'assoliment de I'equilibri pressupostari
i financer dels centres ni a capaltre acord establert al Conveni Col·lectiu.

4. Garantir que les professionals en sltuacio d'ernbaras 0 Iactancia, que siguin canviades
de lIoc de treball per risc d'ernbaras percebran la mateixa retribucio que percebien
abansdel moment del canvi.

5. Negociar l'aplicacio de I'increment retributiu del 0,25 % addicional.

Per part dels Sindicats UGT,CCOOi SATSEesmanifesta que donat que han estat convocats a la
Cornissio Negociadora del Conveni, volen traslladar a aquesta Comissio Negociadora les
seguents propostes de negociacio:

c.. Torn obert de parau/es

Despresd'analitzar aquest apartat esconstata I'impossibilitat d'arribar a un acord.

EisSindicatsUGT,CCOOi SATSEmanifesten que tot i que poguessinestar d'acord en el fons, la
forma en que s'ha portat aquest acord davant la Cornissio Negociadora no la comparteixen,
donat que s'ha assolit en trarnit de rnediacio de vaga de la que no han estat cridats a participar,
i no es porten a aquesta taula altres elements de I'acord que tarnbe tenen impacte economic i
afectaci6 sobre el Conveni i dels que tampoc han estat particips. A mes no es d'aplicaci6 a tots
els grups professionals. Entenen que l'untc instrument legitim per negociar i establir les
condicions del sector es la Mesa Negociadoradel Conveni.

EISindicat Metges de Catalunya manifesta que esta d'acord en que aquestes propostes es facin
extensives a tots els grups professionals ( no nornes al Grup 10 facultatius). Que en I'acord de
sortida devaga al qual es dona trasllat en aquesta CornissioNegociadora norneses fa referencia
al Grup 1 perque eren les treballadores convocadesa la vaga.

g. EI preu de I'hora de guardia localitzada, a partir de I'hora que superi les 1.500 hores
(sumant hores de presencia fisica rnes hores de guardia localitzada), s'abonara a
preu/hora ordinaria.

f. En el cas que en una jornada d'atencio continuada localitzable d'un professional mes de
2/3 de les hores es converteixin en atencio presencia I, el/la facultatiu/va afectat/da
percebra la totalitat de les hores com a presencials, com si d'una jornada d'atencio
continuada de presencia fisica es tractes.

e. Totes les hores d'atencio continuada localitzada que es converteixin en presencia Is es
pagaran al preu d'hores d'atencio presencial. Sempre es pagara com a minim 1 hora de
presencia rnes 1 hora de desplacarnent.

d. La neutralitzacio del descompte salarial que s'aplica actualment al personal del grup 1
en formacio especialitzada pel sistema de residencia en l'arnbit del sector public.
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En prova de conformitat, signen aquest Acta, en el lIoc i data indicats, els components de la
Comissi6Negociadora presents en aquest acte.

Lesorganitzacions signants acorden facultar ala Sra. Noelia Santiago, amb DNI35474314B, per
realitzar els trarnits necessarisper a la comunicaci6 dels Acords assolits (apartat A) a la present
Acta a la Direcci6 General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de
Treball, Afers Socialsi Families de la Generalitat de Catalunya, per a la seva publicaci6.

Despres de la corresponent analisi del punt C, la Comissi6 Negociadora no arriba a cap acord, i
s'emplacen a una nova reuni6 de la comissi6 negociadora pel proper dia 25j04j2019, ales 16:00
h. a la seu de Uni6 Catalana d'Hospitals.

EI Sindicat Metges de Catalunya manifesta, davant les propostes fetes per la resta de sindicats,
que dona complert suport ales mateixes, ja que son reivindicacions que sense empitjorar cap
col-lectiu millores les condicions de les treballadores del Conveni, amb l'unica excepci6 que, pel
que fa a la proposta de garantir el continuum assistencial (solapament) aquest hauria de ser per
tots els grups professionals i no nornes per infermeria, tal i com es veia reflectit a la plataforma
conjunta que van signar tots els sindicats.
Finalment, Metges de Catalunya no entendria que la resta de sindicats no acceptessin millores
per a treballadores que no empitjoren les condicions de ningu com han manifestat previament.
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