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Divendres, 14 de setembre de 2012

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2012, per la qual es disposa la inscripció i  la publicació de l’Acord de pròrroga del  
Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Hospital Clínic de Barcelona per als anys 2011 i 2012 (codi de conveni núm.  
08002272012006)

Vist el text de l’Acord de pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA, 
subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 15 de juny de 2012, i de conformitat amb el 
que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de l’Estatut  dels  treballadors;  l’article  2.1.a)  del  Reial  decret  713/2010,  de 28 de maig,  sobre registre  i  dipòsit  de 
convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa 
i Ocupació, i altres normes d’aplicació,

Resolc:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa HOSPITAL CLINIC DE 
BARCELONA per als anys 2011 i  2012 (codi  de conveni núm. 08002272012006)  al  Registre de convenis i  acords 
col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text original signat per les parts.

Acord de pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA per als anys 2011  
i 2012.

Assistents:

Representació de l’empresa:

Sra. Mª Jesús Santos Montero
Sra. Mª José Vílchez Valenzuela
Sra. Anna Novoa Cunill

Representació dels treballadors:

Sr. Fernando de la Fuente Cullel
Sr. Jerónimo Acedo Casasola
Sra. Ana Muela Correa
Sra. Fina Casal Rodríguez,
Sra. Maria Goretti Balaña Montaña
Sra. M. Rosario Mota Cáceres
Sr. Sergi Hurtado Abad
Sra. Noemí Alejandro Antón Gil
Sr. Raúl López Arnaltes

A Barcelona, sent les 09.30 hores del dia 15 de juny de 2012, es reuneix la Comissió Negociadora, compareixent, les 
persones mencionades en el margen superior,

S’inicia la reunió amb la intervenció de la Directora de RRHH sol·licitant a la representació social que es manifesti en 
relació a la proposta lliurada de pròrroga del Conveni.

La Sra. Mª Jesús Santos cedeix la paraula a tots els sindicats per tal de conèixer la seva postura:

AIPS: li sembla acceptable el redactat. C
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APIHC: està d’acord, per bé que manca concretar el calendari de pagaments d’efectius.

CCOO: s’entén com una solució transitòria de compromís que convé acceptar, i que caldrà concretar el calendari de 
pagament.

CGT: no està d’acord perquè inclou pactes en els quals estaven en desacord.

SICTESS: no està d’acord perquè inclou pactes en els quals estaven en desacord i que pensen que es podia haver 
continuat negociant.

UGT: no està d’acord perquè inclou pactes en els quals estaven en desacord.

La Direcció de RRHH aclareix que pel que fa a l’aplicació dels acords si es pogués tenir acabada la feina per a la 
nòmina de setembre, es farà,  però que és una tasca molt  complicada que requereix  una feina acurada de revisió 
individual de l’historial contractual de cada treballador. En tot cas està previst enllestir-ho abans del 31 de desembre de 
2012.

Una vegada escoltades les diferents intervencions i després de debatre s’arriben als següents,

ACORDS

PRIMER.- PRÒRROGA DEL CONVENI.

S’acorda prorrogar  la vigència del  Conveni Col·lectiu publicat  al  DOG de 27 de setembre de 2006 i  posteriorment 
prorrogat fins a 31 de desembre de 2010 en base als acords publicats al DOP de data 8 d’abril de 2010.

En conseqüència,  l’esmentat Conveni romandrà vigent fins a data 31 de desembre de 2012 i a la seva finalització 
s’aplicarà allò previst en els seus articles tercer i cinquè.

Aquest acord de pròrroga del Conveni té valor, força d’obligar i naturalesa de Conveni Col·lectiu, igual com la tenen les  
noves disposicions que s’hi incorporen en l’apartat següent.

SEGON.- INCORPORACIÓ DE MODIFICACIONS AL TEXT DEL CONVENI.

Les parts  acorden que el  Conveni  Col·lectiu  que es prorroga mitjançant  el  present  acord  incorpori  al  seu text  les 
modificacions que es deriven dels acords subscrits per la Comissió Negociadora en l’acta de data 30 de març de 2012 i 
en els seus annexos, que s’adjunten al present document per a la seva publicació conjunta.

Com ja fou acordat, els efectes econòmics de l’entrada en vigor d’aquests acords, relatius a la meritació del complement 
d’antiguitat i al sistema de promoció professional, s’aplicaran de manera retroactiva a 1 de gener de 2012, per bé que no 
es podran reflectir en el rebut de salaris fins que no hagin acabat els treballs de determinació individual dels drets 
econòmics que corresponen a cada treballador, tasca que la Direcció de l’Hospital es compromet a tenir acabada abans 
de 31 de desembre d’enguany.

TERCER.- REGISTRE, PUBLICACIÓ I COMISSIÓ NEGOCIADORA.

La Comissió  Negociadora  acorda  delegar  en  la  Direcció  de  l’Hospital  la  responsabilitat  d’enregistrar  i  sol·licitar  la 
publicació d’aquest acord amb valor de conveni col·lectiu. S’acorda per la part dels presents mantenir activa la Comissió 
Negociadora tota vegada que el present acord de Conveni no ha de impedir que cadascuna de les parts negociadores 
pugui continuar plantejant les propostes de modificació del Conveni contingudes en les respectives plataformes així com 
les modificacions que caldrà introduir de comú acord en el Conveni per efecte de modificacions legals que així ho fan 
necessari.

Seguidament es redacta la present Acta que signen, en prova de llur conformitat, membres de la Comissió Negociadora 
que representen la majoria de la part social, conformada pels sindicats AIPS, APIHC i CCOO, i la representació de la  
Direcció de l’Hospital de la pròpia Comissió Negociadora.

Una vegada més es deixa constància que el sindicat UGT, malgrat que signa l’acta perquè hi ha està present, ha votat 
en contra d’aquest acord, donat que hi està en desacord de manera contundent per les raons abans expressades, per 
bé que aquesta oposició, pel fet de ser minoritària en la composició de la representació social, no impedeix la validesa i 
eficàcia de l’acord. El Sindicat SICTESS s’adhereix a aquesta manifestació. C
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El Sindicat CGT manifesta que signa l’acta als únics efectes d’acreditar la seva assistència sense que la signatura de la  
mateixa comporti l’acceptació dels acords que es recullen a la mateixa i la impugnació dels quals es reserva. El Sindicat 
SICTESS s’adhereix a aquesta manifestació.

Barcelona, 2 de juliol de 2012
La cap del Servei  de Coordinació dels Serveis Territorials (e. f.,  per suplència del  director,  Resolució del secretari  
general de 6 de juliol de 2011), Esther Brull Hevia

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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