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ANNEX 2

Descripció de categories

Les categories que es defineixen a continu-
ació descriuen tasques genèriques i diferencials
de les ocupacions i no limiten l’establiment de
noves formes d’organització del treball ni l’ús
de noves tecnologies ni l’assoliment de noves
funcions.

2.1 Cap departament:
Són aquells/es que, amb poders o no, sota la

dependència directa de la direcció o la gerèn-
cia, es fa directament responsable d’un depar-
tament/àrea o més, amb les corresponents fun-
cions d’organització, seguiment i control del
personal a càrrec dintre del departament / àrea.

Pot tenir personal al seu càrrec.

2.2 Tècnic de projectes i obra sènior:
És la persona que es troba en possessió d’un

títol o diploma oficial de grau superior o mitjà,
que està unit a l’empresa per raó d’un títol que
posseeix, per tal d’exercir les funcions específi-
ques d’estudi, seguiment i control de projectes
i/o obres, i per a les quals l’habilita aquest títol,
sempre que presti serveis a l’empresa amb ca-
ràcter exclusiu o preferent a canvi d’un sou a
preu fet, sense estar subjecte a l’escala habitu-
al d’honoraris de la seva professió. Es conside-
rarà tècnic d’obra sènior al tècnic junior que
tingui més de 3 anys d’experiència a obra en
l’empresa, posteriors a la data d’obtenció del
títol oficial.

Pot tenir personal al seu càrrec.

2.3 Tècnic de projectes i obra junior:
És la persona que es troba en possessió d’un

títol o diploma oficial de grau superior o mitjà,
que està unit a l’empresa per raó d’un títol que
posseeix, per tal d’exercir les funcions específi-
ques d’estudi, seguiment i control de projectes
i/o obres, i per a les quals l’habilita aquest títol,
sempre que presti serveis a l’empresa amb ca-
ràcter exclusiu o preferent a canvi d’un sou a
preu fet, sense estar subjecte a l’escala habitu-
al d’honoraris de la seva professió. Es conside-
rarà tècnic d’obra sènior al tècnic que tingui
menys de 3 anys d’experiència a Obra, desprès
de haver-hi obtingut el títol.

2.4 Tècnic d’administració i suport grau
superior:

És la persona que es troba en possessió d’un
títol o diploma oficial de grau superior, que està
unit a l’empresa per raó d’un títol que posseeix,
per tal d’exercir les funcions específiques per a
les quals l’habilita aquest títol, sempre que presti
serveis a l’empresa amb caràcter exclusiu o pre-
ferent a canvi d’un sou a preu fet, sense estar
subjecte a l’escala habitual d’honoraris de la seva
professió.

Pot tenir personal al seu càrrec.

2.5 Tècnic d’administració i suport grau mig:
És la persona que es troba en possessió d’un

títol o diploma oficial de grau mitjà, que està unit
a l’empresa per raó d’un títol que posseeix, per
tal d’exercir les funcions específiques d’estudi,
seguiment i control d’obra i per a les quals l’ha-
bilita aquest títol, sempre que presti serveis a l’em-
presa amb caràcter exclusiu o preferent a canvi
d’un sou a preu fet, sense estar subjecte a l’escala
habitual d’honoraris de la seva professió.

Pot tenir personal al seu càrrec.

2.6 Secretari/a:
És l’empleat/da capacitat/da, amb poders o

no, que actua sota les ordres immediates del cap
superior de departament / àrea de servei, si n’hi
ha, i que es fa directament responsable d’un o
més serveis. Sota la seva responsabilitat porta
a terme, amb la màxima perfecció burocràtica,
feines que requereixen molta iniciativa, conei-
xements plens mitjos/avançats i pràctica de pro-
gramari d’ofimàtica (processador de texts, fulls
de càlcul, creació i gestió de presentacions, i
bases de dades), mecanografia i taquigrafia.

Pot tenir personal al seu càrrec.
S’inclouen en aquesta definició les persones

que construeixen la comptabilitat de l’empre-
sa. Per aquesta feina, han de conèixer progra-
mari especialitzat com el Contaplús Élite i el
Prinex.

Els caps atesos poden ser més d’un/ a, en al-
guns casos. Pot tenir personal al seu càrrec.

2.7 Oficial 1a administratiu/va:
És l’empleat/ada que actua sota les ordres

d’un/a cap, si n’hi ha, i sota la seva responsabi-
litat porta a terme, amb la màxima perfecció bu-
rocràtica, feines que requereixen iniciativa,
coneixements plens mitjos/avançats i pràctica de
programari d’ofimàtica (processador de texts,
fulls de càlcul, creació i gestió de presentacions,
i bases de dades), mecanografia i taquigrafia.

Pot tenir personal al seu càrrec.
S’assimilen a aquest nivell:
Els/les secretaris/àries que, col·laboren en les

tasques d’un/a cap de departament/àrea, que fan
amb rapidesa feines com ara escrits al dictat,
mecanografia, arxiu, atenció al telèfon i relacions
públiques, planificació personal, organització de
viatges, preparació de dades i gestions diverses.
Els caps atesos poden ser més d’un/a, en alguns
casos.

2.8 Oficial 2a administratiu/va:
És l’empleat/ada amb responsabilitat restrin-

gides, subordinat a un/a cap, secretari/a o un/a
oficial de primera, si n’hi ha, que fa feines de
caràcter secundari que només exigeixen els
coneixements generals de la tècnica administra-
tiva, i de programari d’ofimàtica a nivell bàsic.

A aquesta categoria s’assimilen els/les tele-
fonistes- recepcionistes. Sense personal al seu
càrrec.

2.9 Netejador/a:
S’ocupen de la neteja dels locals de les em-

preses. Sense personal al seu càrrec.

(06.177.055)

RESOLUCIÓ
TRI/3049/2006, de 21 d’abril, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació del Conveni col·-
lectiu de treball de l’empresa Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona per als anys 2005 i 2006
(codi de conveni núm. 0802272).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball
de l’empresa Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona, subscrit pels representants de l’em-
presa i, per la part social, pels representants
d’APIHC, UGT, CCOO, SATSE i SAE el dia
7 de febrer de 2006, i de conformitat amb el
que disposa l’article 90.2 i 3 del Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’a-
prova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels

ANNEX 1

Taules salarials 2006

C: categoria; BA: brut anual; BM: brut mensual; EJ: extra juny; EN: extra Nadal

C BA BM EJ EN

Cap departament 41.760,00 2.982,00 2.982,00 2.982,00

Tècnic d’administració i suport grau superior 33.408,00 2.386,29 2.386,29 2.386,29

Tècnic d’administració i suport grau mig 30.276,00 2.162,57 2.162,57 2.162,57

Tècnic projectes i obra sènior 30.276,00 2.162,57 2.162,57 2.162,57

Tècnic projectes i obra junior 25.056,00 1.789,71 1.789,71 1.789,71

Secretari/ària 22.968,00 1.640,57 1.640,57 1.640,57

Oficial 1a admtiu./va 20.149,20 1.439,23 1.439,23 1.439,23

Oficial 2a admtiu./va 18.374,40 1.312,46 1.312,46 1.312,46

Netejador/a 16.704,00 1.193,14 1.193,14 1.193,14

3. Les indemnitzacions previstes als apartats b)
i c) d’aquest article han de ser considerades a comp-
te de qualsevol altra quantitat que pugui ser reco-
neguda com a conseqüència de responsabilitats
civils sempre que no derivin de condemnes penals
exigides o imposades a l’empresari; en tot cas s’han
de deduir d’aquestes, tenint en compte la natura-
lesa civil que tenen i els reconeixen ambdues parts.

Aquestes indemnitzacions no poden servir com a
base per imposar el recàrrec de prestacions per
manca de mesures de seguretat i salut en el treball.

A l’efecte d’acreditar el dret a les indemnit-
zacions pactades s’ha de considerar com a data
del fet causant el dia en què té lloc l’accident de
treball o la causa determinant de la malaltia pro-
fessional.
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treballadors; l’article 2.b) del Reial decret
1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i di-
pòsit de convenis col·lectius de treball; l’article
11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de de-
sembre, de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d’octu-
bre, sobre transferència de serveis de l’Estat
a la Generalitat de Catalunya en matèria de
mediació, arbitratge i conciliació; el Decret
326/1998, de 24 de desembre, de reestructu-
ració de les delegacions territorials del Depar-
tament de Treball; el Decret 296/2003, de 20
de desembre, de creació, denominació i deter-
minació de l’àmbit de competència dels depar-
taments de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de
gener, d’estructuració i de reestructuració de
diversos departaments de l’Administració de
la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004,
de 9 de març, de reestructuració d’òrgans ter-
ritorials de l’Administració de la Generalitat,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·-
lectiu de treball de l’empresa Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona per als anys 2005 i 2006
al Registre de convenis dels Serveis Territori-
als del Departament de Treball i Indústria a
Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publi-
qui al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Barcelona, 21 d’abril de 2006

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director dels Serveis Territorials
a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI
col·lectiu general de l’Hospital Clínic i Provin-
cial de Barcelona per als anys 2005 i 2006

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Àmbit personal d’aplicació

1.1 L’objecte del present Conveni és regu-
lar les relacions laborals entre l’Hospital Clínic
i Provincial de Barcelona i el personal al seu
servei que tingui la condició de treballador per
compte de l’Hospital, excepte el personal afiliat
a l’Associació Professional del Comitè de De-
legats Mèdics, que es regeix pel seu propi Con-
veni.

1.2 El Conveni no és d’aplicació a les per-
sones que esmenten els articles 1.3 i 2 de l’Es-
tatut dels treballadors.

Article 2
Entrada en vigor

El Conveni entra en vigor el dia de la seva
firma, excepte les qüestions que tenen fixada una
altra data d’efectivitat.

Article 3
Durada

La vigència del present Conveni acaba el 31

de desembre de 2006. S’ha de prorrogar en els
termes previstos legalment.

Article 4
Condicions econòmiques

Les condicions econòmiques del Conveni es
retrotreuen a l’1 de gener de 2005, tret de les ma-
tèries o conceptes per als quals es prevegi una
regulació diferent.

Article 5
Denúncia

Qualsevol de les parts pot denunciar aquest
Conveni amb 3 mesos d’antelació a la data del
seu venciment mitjançant una comunicació es-
crita dirigida a l’altra part i l’autoritat laboral.

Article 6
Absorció i compensació

Les millores que estableix aquest Conveni
compensen les de qualsevol tipus que actual-
ment tenen els treballadors que afecta. Igual-
ment tenen un caràcter compensable i absorbi-
ble respecte a les millores que es puguin establir
en el futur mitjançant disposicions legals, les
quals només tindran eficàcia i seran d’aplicació
si, considerades en conjunt i còmput anual, su-
peren les d’aquest Conveni.

Article 7
Garantia ad personam

Cap treballador regit pel present Conveni no
pot percebre per efecte de la seva aplicació una
retribució menor en conjunt que la que tenia.

Article 8
Prelació de normes

Els pactes del present Conveni regulen les
relacions entre l’Hospital i els seus treballadors.
En tot el que no preveu cal aplicar l’Estatut dels
treballadors i altres disposicions legals de caràc-
ter general.

CAPÍTOL 2
Organització de la feina

Article 9
Facultats de la Direcció de l’empresa

9.1 L’organització i el control del treball en
totes i cadascuna de les unitats de l’Hospital ex-
clusivament són facultat dels òrgans rectors i de
la gerència de l’Hospital, exercida per mitjà dels
directius i dels caps corresponents.

9.2 Els caps de qualsevol nivell són respon-
sables del treball dels seus subordinats, sens
perjudici de la responsabilitat personal de cadas-
cun d’aquests.

Article 10
Treballs de categoria superior i inferior

10.1 El treballador que realitza funcions
d’una categoria superior a la que li correspon
segons la categoria professional que té recone-
guda, per un període superior a 6 mesos durant
1 any o a 8 durant 2 anys, pot reclamar davant
la Direcció de l’empresa la classificació profes-
sional adequada, excepte en els casos de subs-
titució d’un altre treballador en què la situació
es pot prolongar mentre subsisteixen les circum-
stàncies que l’han motivada.

10.2 Contra la negativa de l’empresa i previ
informe del Comitè, pot reclamar davant la ju-
risdicció competent.

10.3 Quan s’exerceixen funcions d’una ca-
tegoria superior però l’ascens no pertoca le-
galment o convencionalment, el treballador
té dret a la diferència retributiva entre la ca-
tegoria assignada i la funció que efectivament
realitza.

10.4 Si, per necessitats peremptòries o im-
previsibles de l’activitat productiva, l’empresari
necessita destinar un treballador a tasques cor-
responents a una categoria inferior a la seva,
només ho pot fer pel temps imprescindible, i li
ha de mantenir la retribució i els altres drets
derivats de la seva categoria professional; així
mateix, ho ha de comunicar als representants
legals dels treballadors.

Article 11
Modificació de les condicions de treball

11.1 La Direcció de l’empresa, si hi ha ra-
ons tècniques, organitzatives o productives pro-
vades, pot acordar modificacions substancials de
les condicions de treball. Si els representants
legals dels treballadors no les accepten, les ha
d’aprovar l’autoritat laboral, previ informe de
la Inspecció de Treball. En aquest últim cas, la
resolució s’ha de dictar en el termini de 15 dies,
a comptar de la sol·licitud formulada per la Di-
recció de l’empresa.

11.2 Es consideren modificacions substan-
cials de les condicions de treball, entre d’altres,
les que afecten les matèries següents:

Jornada de treball
Horari
Règim de treball per torns
Sistema de remuneració
Sistema de treball i rendiment
Funcions, si s’excedeixen els límits que pre-

veu l’article 39 de l’Estatut dels treballadors per
a la mobilitat funcional.

11.3 En els tres primers supòsits de l’apar-
tat anterior, sens perjudici del que disposa l’ar-
ticle 50.1.a) de la Llei, si el treballador resulta
perjudicat per la modificació substancial de les
condicions de treball, té dret, dins del mes se-
güent al de la modificació, a rescindir el seu
contracte i a percebre una indemnització de 20
dies de salari per any de servei. Els períodes
inferiors a 1 any, i amb un màxim de 9 mesos, es
prorrategen per mesos.

11.4 En matèria de trasllats, cal atenir-se a
les normes específiques de la present Llei.

Article 12
Personal administratiu

12.1 Independentment dels caps, existeixen
els llocs de treball següents: els d’auxiliar i ofi-
cial, que corresponen a les categories de l’Or-
denança, i els de secretari/ària, secretari/ària
tècnic i oficial/a tècnic administratiu.

12.2 Els auxiliars administratius accedeixen
a la categoria d’oficial administratiu als 5 anys
d’antiguitat en l’empresa.

CAPÍTOL 3
Ingressos, cessaments, canvis i promocions

Article 13
Ingressos

13.1 L’ingrés de treballadors nous en l’em-
presa s’efectua en qualsevol de les formes de
contractació que les disposicions legals vigents
permetin en cada moment, atenent les necessi-
tats de l’empresa i sense que hi hagi un tracte
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preferencial o altres criteris de selecció, sinó
únicament els derivats de les qualitats personals
i professionals dels candidats en relació amb el
lloc de treball a cobrir.

13.2 L’empresa ha de sotmetre els candidats
a les proves teòriques i pràctiques que cregui
oportunes per determinar les aptituds d’aquests
respecte als llocs a cobrir. Aquestes proves no
es consideren de relació laboral ni donen dret
a cap mena de retribució.

13.3 Tot aspirant, abans de ser contractat,
s’ha de sotmetre a un reconeixement mèdic.

13.4 L’empresa ha de convertir en indefinits
un nombre de contractes temporals igual al de
baixes definitives de treballadors amb contracte
indefinit a causa de defunció, cessament volun-
tari i jubilació. La comparació s’ha de fer en
còmput anual.

Article 14
Període de prova

14.1 L’ingrés en l’empresa s’efectua condi-
cionat a un període de prova la durada del qual
és la següent:

Personal titulat superior: 6 mesos
Resta de personal titulat: 3 mesos
No qualificats: 15 dies laborables
Altres treballadors: 2 mesos
14.2 Durant el període de prova, qualsevol

de les parts pot rescindir el contracte sense ne-
cessitat de preavís o de justificació de causa.

14.3 El treballador que ha cessat en l’em-
presa i torna a ingressar-hi queda subjecte igual-
ment al període de prova corresponent al con-
tracte nou que subscriu.

No queden subjectes al període nou de pro-
va els contractes nous en què concorren les cir-
cumstàncies següents:

a) Que el contracte anterior hagi finalitzat
dins dels 2 anys immediatament precedents a
l’alta nova.

b) Que el contracte nou es pacti per exercir
treballs de la mateixa categoria professional.

c) Que en el contracte anterior s’hagi supe-
rat el període de prova.

14.4 En els contractes relatius als llicenci-
ats MIR, cal atenir-se als períodes de prova que
determinen les normes que els regulen.

Article 15
Cessaments

15.1 Els contractes de treball s’extingeixen
d’acord amb les causes que preveuen les lleis i/
o els mateixos contractes.

15.2 Els treballadors que desitgen cessar vo-
luntàriament estan obligats a fer-ho saber a
l’Hospital mitjançant un butlletí firmat per du-
plicat, del qual cal retornar-ne un a l’interessat.

15.3 El cessament s’ha de fer un preavís amb
l’antelació mínima següent:

a) Personal no qualificat: 7 dies laborables.
b) Resta de personal: 30 dies.
15.4 Havent avisant amb la referida ante-

lació, l’Hospital està obligat a liquidar, en fina-
litzar aquest termini, les parts proporcionals dels
conceptes meritats i no percebuts.

15.5 L’incompliment de l’obligació de fer el
preavís amb la referida antelació dóna dret a
l’Hospital a descomptar de la liquidació final del
treballador una quantia equivalent al salari diari
per cada dia de retard en l’avís.

15.6 Quan un treballador causa baixa, ha de
retornar a l’Hospital els estris, la roba de treball,
els documents, etc. que pugui tenir en el seu

poder i que siguin propietat d’aquell. L’abona-
ment de la liquidació queda condicionat a aquest
lliurament.

15.7 En el cas de comunicació de cessament
d’un treballador a partir dels 60 anys, se li ha de
concedir 2 mesos de vacances o la corresponent
compensació econòmica de 6 mesos segons el salari
base de la seva categoria, segons la seva elecció.

15.8 En el cas de cessament com a conse-
qüència de declaració definitiva d’invalidesa
permanent total o absoluta o mort, s’ha d’abonar
al treballador o als seus hereus una indemnit-
zació equivalent a 6.010,12 euros.

Articles 16
Canvis

Pel que fa als canvis de lloc s’ha de donar
prioritat a les sol·licituds del personal intern
abans que a les noves contractacions.

Article 17
Ascensos i promocions

17.1 La cobertura de vacants definitives s’ha
de dur a terme d’acord amb els principis se-
güents:

a) Atenció a les necessitats del servei.
b) Adequació del treballador al lloc de tre-

ball que ha de cobrir.
c) Foment de la promoció interna.
d) Valoració dels títols, experiència, trajec-

tòria, antiguitat i altres mèrits dels candidats.
17.2 Els ascensos s’han de fer mitjançant

proves d’aptitud i/o concurs de mèrits.
17.3 El que es pacta en aquest article i l’an-

terior no és d’aplicació als llocs de treball que
impliquen comandament sobre altres treballa-
dors, que han de ser designats lliurement, i no
ha d’implicar una minva de les facultats orga-
nitzatives de la Direcció de l’empresa.

17.4 Els llocs de treball que comportin co-
mandament sobre altres persones han de tenir
la consideració de càrrecs removibles i no de ca-
tegoria professional. Per a les persones que te-
nien càrrecs el 31 de desembre de 1995, la remo-
ció del lloc de comandament no ha d’implicar
una disminució de la seva retribució.

17.5 D’acord amb els principis anteriors, la
representació patronal i la sindical es compro-
meten a estudiar un instrument de treball que
permeti l’òptima gestió dels recursos humans de
l’entitat.

CAPÍTOL 4
Jornada, horari i vacances

Article 18
Jornada

18.1 La jornada ordinària de treball queda
establerta en 37,5 hores setmanals de treball
efectiu, en la mitjana del còmput mensual.

18.2 El personal de torn de nit continua
realitzant una jornada bisetmanal de 70 hores.

18.3 Per als treballadors que realitzen una
jornada parcialment diürna i parcialment noc-
turna el seu nombre d’hores setmanals és el ma-
temàticament proporcional.

18.4 El personal gaudeix d’un descans diari
retribuït de 20 minuts. El moment de gaudir-ne
es determina de manera que en cap moment el
servei pugui quedar desatès.

Per al personal de torn de nit el descans és de
30 minuts. El sopar es realitza entre les 23 i les
2.30 hores durant aquest descans.

18.5 Quan la jornada de treball diària és
inferior a l’ordinària, la durada del descans és
la matemàticament proporcional.

18.6 Es poden pactar contractes amb jorna-
des inferiors a la que estableix amb caràcter
general l’apartat 1 d’aquest article. En aquests
supòsits el salari a percebre és matemàticament
proporcional a aquesta jornada ordinària.

18.6 bis Per necessitats del servei, previ
acord amb els interessats, sense discriminació
de cap mena, els contractes amb jornades in-
feriors a la màxima es poden ampliar tempo-
ralment pel temps i per les jornades necessa-
ris.

En aquests casos es passa a percebre la retri-
bució corresponent a la nova jornada mentre
duri la circumstància que va donar lloc a la mo-
dificació de la jornada inicial.

Aquesta modificació no ha d’implicar en cap
cas la realització d’hores addicionals, sinó que
és una conversió temporal de la jornada.

18.7 En aquells supòsits de treball en què
es continua realitzant la jornada setmanal de
38,5 hores perquè és estrictament necessari per
a l’organització, cal compensar les hores de més
treballades sobre l’horari setmanal de 37,5 hores,
amb dies de recuperació, d’acord amb la plani-
ficació anual establerta per determinar els dies
de treball i d’absència.

18.8 El personal que ha ingressat o cessat
en el transcurs de l’any gaudeix del temps d’ab-
sència matemàticament proporcional.

18.9 Durant els anys 2005 i 2006, s’estableix
que el personal amb la categoria d’infermeria
i d’auxiliars d’infermeria que presten serveis en
Hospitalització i Sala en els torns de dia (a ex-
cepció del personal de cap de setmana), gaudi-
ran respectivament de 5 i 3 dies de descans re-
tribuït a l’any a fi de compensar el temps que
dediquen a les tasques de solapament. Per al
gaudiment d’aquests dies les persones afectades
hauran de presentar una sol·licitud de gaudiment
abans del 31 de març d’aquest any al seu coman-
dament que intentarà respectar, en la mesura
que les necessitats del servei ho permetin, les
preferències sol·licitades i assignarà definitiva-
ment els dies de gaudiment.

Durant als anys 2005 i 2006, s’estableix que
el personal amb la categoria d’infermeria i d’au-
xiliars d’infermeria que presten serveis en els
torns de nit i cap de setmana, gaudiran de 2 dies
de descans retribuït a l’any a fi de compensar
el temps que dediquen a les tasques de solapa-
ment. Per al gaudiment d’aquests dies les per-
sones afectades hauran de presentar una sol·-
licitud de gaudiment abans del 31 de març
d’aquest any al seu comandament que inten-
tarà respectar, en la mesura que les necessitats
de servei ho permetin, les preferències sol·-
licitades i assignarà definitivament els dies de
gaudiment.

En relació als dos col·lectius esmentats, en
cas que alguna persona no faci proposta de
gaudiment abans de la data esmentada, l’em-
presa li assignarà lliurament els dies de per-
mís.

Atès que a l’any 2005 no es poden gaudir
aquests dies, es permetrà, en les mateixes con-
dicions, el gaudiment durant el 2006.

Els dies de descans a què s’ha fet referència
en aquest article 18.9 no disminueixen la jornada
ordinària setmanal efectiva de treball en còm-
put mensual que s’ha de complir en la seva to-
talitat.
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Ambdues parts accepten que la solució aco-
llida en aquest article per compensar l’excés de
jornada pels solapaments és provisional. Partint
d’aquesta premissa, les parts negociaran, en el
marc de la Comissió Negociadora a què es fa
al·lusió en la disposició addicional 2 d’aquest
Conveni i sempre abans del 30.9.06, la forma de
resoldre definitivament aquesta pràctica hospi-
talària. En el proper conveni s’incorporaran els
resultats a què s’arribin en la comissió esmen-
tada.

Article 19
Horaris

19.1 Respectant la jornada pactada col·-
lectivament o individualment i els drets adquirits
pels treballadors, hi ha d’haver els horaris de
treball necessaris per cobrir les necessitats del
servei.

19.2 A fi de regularitzar els horaris en tot
l’àmbit de l’Hospital i facilitar la successió dels
serveis que s’hi presten continuadament, cal
establir cadències per a cada lloc de treball.

S’entén per cadència la distribució de la jor-
nada setmanal en dies de treball efectiu al llarg
d’un període determinat, específic per a cada
cadència.

19.3 Les cadències actualment en vigor es
detallen en l’annex 3 del present Conveni.

19.4 S’entén per horari regular aquell que
realitza la mateixa durada de la jornada al llarg
de tots els dies de la seva cadència. S’entén per
horari irregular el que realitza jornades de di-
ferent durada al llarg dels dies de la seva cadèn-
cia.

Article 20
Dies festius

20.1 Tenen aquesta consideració els que
determini el calendari oficial aplicable al cen-
tre de treball.

20.2 El treballador assignat a llocs de tre-
ball amb horari d’hospitalització i en règim de
torns, que presti serveis en un dia festiu inter-
setmanal, pot optar entre gaudir d’un dia d’ab-
sència compensatori o percebre l’import que,
per a cada categoria i/o lloc de treball, s’espe-
cifica a l’annex 1 del present Conveni.

Aquesta opció s’ha d’exercir en ocasió de la
planificació anual i en cap cas no ha d’implicar
la presència d’un nombre més elevat de treba-
lladors en un dia festiu que els que requereixin
les necessitats del servei.

La resta de treballadors que han de prestar
servei en dia festiu intersetmanal poden gaudir
de la festa compensatòria corresponent.

20.3 Els treballadors de l’Hospital tenen
dret a gaudir de 2 dies festius amb motiu de
Nadal i d’altres 2 en ocasió de Setmana San-
ta.

Si la seva antiguitat és inferior a l’any natu-
ral, gaudeixen del nombre de dies proporcional
a aquesta a raó d’1 dia per cada trimestre de
treball efectiu.

Aquests dies festius s’han d’establir en oca-
sió de la planificació anual.

20.4 El personal de l’Hospital pot gaudir
efectivament d’aquestes festes. No obstant això,
la seva realització únicament es pot efectuar si
està present el 50% del personal de la catego-
ria i del torn assignat a la unitat corresponent i
amb la substitució adequada on calgui.

A l’efecte de la limitació del 50%, els su-
plents es consideren part integrant d’aquest

equip si hi han prestat servei durant un perí-
ode mínim de 30 dies per qualsevol motiu de
substitució i/o formen part de la reserva de
suplències de l’Hospital. Si el període de pres-
tació de servei és inferior a 30 dies, el cap té la
responsabilitat de considerar-lo o no dintre de
l’equip.

20.5 Dels dies festius es gaudeix d’acord
amb la planificació que estableix la direcció de
cada unitat.

20.6 El Dissabte Sant es considera inhà-
bil laboral per al personal adscrit als serveis
següents: isòtops radioactius, radioteràpia,
raigs X (llevat d’urgències), laboratoris (lle-
vat d’urgències), dispensaris, administració
(llevat d’admissió), serveis generals (llevat de
bugaderia i cuina) i quiròfans (llevat d’urgèn-
cies).

Si per necessitats del servei algun treballador
d’aquestes unitats ha de treballar el Dissabte
Sant, pot gaudir d’un dia festiu compensatori
d’acord amb cada direcció. Pel treball que ha
realitzat en aquest Dissabte Sant no percep el
plus de dia festiu a què es refereix l’article 46 del
present Conveni.

20.7 S’exceptua del que disposen els apar-
tats anteriors el personal contractat per prestar
serveis precisament en dies no laborables o fes-
tius.

Article 21
Dissabtes

21.1 Ateses les característiques especials de
l’Hospital en què per raons d’ineludible servei
públic existeix un determinat nombre de perso-
nes amb jornada diürna que gaudeix, com a
màxim, de 2 diumenges cada 4 setmanes, aquest
personal també pot gaudir de les vigílies de tots
dos dies festius.

21.2 Les altres 2 jornades de descans qua-
drisetmanals s’han de realitzar entre dilluns i
divendres, si ho permeten les necessitats del
servei.

21.3 El personal que no gaudeix dels bene-
ficis que estableix el paràgraf primer del present
article pot gaudir d’un dia festiu els dissabtes
alterns.

Article 22
Guàrdies del personal mèdic

22.1 El personal mèdic de l’Hospital està
obligat a realitzar guàrdies de presència amb les
limitacions següents:

a) El període de guàrdia no pot excedir de
24 hores consecutives.

b) No pot ser obligat a realitzar més de 4 dies
naturals de guàrdia al mes.

Els residents poden realitzar-ne fins a 5 al mes,
a excepció dels serveis d’oftalmologia, urologia,
ORL, hemoteràpia, laboratoris, radiodiagnòs-
tics i cirurgia pediàtrica que poden treballar fins
a un màxim de 6.

22.2 El treballador mèdic que ha complert
els 43 anys d’edat i té una antiguitat en l’Hos-
pital superior a 10 anys es pot eximir de realit-
zar guàrdies, si ho sol·licita per escrit i amb una
antelació mínima de 6 mesos.

Així mateix, pot exercir aquesta opció el
personal mèdic que ha complert 50 anys, en-
cara que no tingui el requisit d’antiguitat abans
esmentat.

Queden exceptuats del dret d’exempció an-
terior els metges contractats específicament per
realitzar guàrdies.

22.3 Aquestes guàrdies s’han d’abonar de
conformitat amb els valors previstos a l’annex
4 d’aquest Conveni. En aquests valors es troben
incloses les parts proporcionals de gratificacions
i vacances.

Article 23
Altres guàrdies

El personal que en qualsevol dia de l’any ha
de prestar tant serveis d’assistència sanitària com
cobrir altres d’ineludible necessitat fora de la
seva jornada laboral ordinària pot optar entre
percebre la compensació econòmica a què es
refereix l’article 47 d’aquest Conveni o bé per
la seva compensació horària en igual nombre
d’hores a les realitzades amb motiu de la guàr-
dia. Les dates de gaudi d’aquestes hores s’han
de fixar mitjançant acord entre el treballador i
l’empresa.

Article 24
Reducció de jornada per tenir cura d’un familiar

24.1 Qui per raons de guarda legal tingui
cura directament d’un menor de menys de 6 anys
o un minusvàlid físic, psíquic o sensorial sense
una activitat retribuïda té dret a una reducció
de la jornada de treball, amb la disminució pro-
porcional del salari, d’entre un terç com a mí-
nim i la meitat com a màxim. Aquesta reducció
s’ha de fer a l’inici o a la fi de la jornada ordi-
nària.

24.2 Té el mateix dret qui hagi de tenir cura
directament d’un familiar de fins a segon grau
de consanguinitat o afinitat que no es pugui valer
per ell mateix per raons d’edat, accidento o ma-
laltia i no tingui una activitat retribuïda.

24.3 La reducció de jornada prevista en
aquest apartat constitueix un dret individual dels
treballadors i de les treballadores. No obstant
això, si dos o més treballadors de la mateixa
empresa generen aquest dret pel mateix subjecte
causant, l’empresari pot limitar-ne l’exercici si-
multani per raons justificades de funcionament
de l’empresa.

Article 25
Entrades i sortides

La jornada comença i acaba en el lloc de tre-
ball respectiu, en què s’han de trobar els treba-
lladors a les hores d’iniciar i finalitzar la feina.

Article 26
Vacances

26.1 El personal té dret a vacances anuals
determinades en dies hàbils la durada de les
quals depèn del tipus de jornada regular que
realitza, segons el detall següent:

a) Hospitalització: 26 dies hàbils.
b) Nit: 22 dies hàbils.
c) Caps de setmana: 16 dies hàbils.
d) Serveis centrals (dl.-dv.): 24 dies hàbils.
e) Serveis comuns (dl.-ds.): 26 dies hàbils.
S’entén per jornada regular aquella que pos-

seeix una mateixa durada horària al llarg de tots
els dies.

A qualsevol jornada o horari irregular, cal
aplicar-li el nombre de dies o hores hàbils ma-
temàticament proporcionals. S’entenen per dies
hàbils els que correspon treballar a cada treba-
llador segons la jornada, el torn i la cadència que
té establerts, prescindint del seu caràcter labo-
rable o oficialment festiu.

26.2 El còmput de la meritació de les vacan-
ces s’obté prenent com a base els dies compre-
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sos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de cada
any.

26.3 Els qui no assoleixen 1 any d’antigui-
tat en l’empresa tenen un nombre de dies pro-
porcional al temps efectivament treballat.

26.4 El treballador que cessa en l’empresa
ha de percebre la compensació en metàl·lic de
les vacances meritades que no ha fet. Si s’ha
gaudit de més dies i no es té 1 any a l’empresa,
es practica la corresponent deducció de la liqui-
dació per cessament.

26.5 En el còmput de meritació de les va-
cances s’inclouen els períodes de baixa per in-
capacitat temporal, maternitat, acolliment i
adopció, i en canvi no s’inclouen els possibles
períodes de suspensió del contracte per qual-
sevol altra causa ni les absències injustifica-
des.

26.6 Les vacances no se suspenen si el tre-
ballador cau malalt després que les ha iniciat.

26.7 Durant els períodes de prova regla-
mentaris no es poden fer vacances.

26.8 De les vacances es pot gaudir en el
decurs de tot l’any i es poden fraccionar i/o acu-
mular a altres causes d’absència si la planifica-
ció de cada servei i/o unitat ho permet. Aquestes
vacances s’han d’establir en ocasió de la plani-
ficació anual.

CAPÍTOL 5
Llicències, excedències i suspensions del contracte

Article 27
Llicències generals

27.1 Els treballadors poden gaudir de per-
mís retribuït en els casos següents:

a) Per matrimoni: 15 dies naturals a comp-
tar de la data d’aquest.

b) Per part de l’esposa o de qui conviu amb
el treballador com a tal: 3 dies naturals.

c) Per accident greu i/o mort de parents fins
el segon grau de consanguinitat o afinitat o
d’una persona que convisqui habitualment
amb el treballador: de 2 a 4 dies naturals, se-
gons si la mort o l’accident té lloc dintre o fora
de la província de Barcelona, a comptar de la
data d’aquesta, incloent-hi en tot cas el dia de
l’enterrament.

d) Per malaltia greu o hospitalització de
parents fins el segon grau de consanguinitat o
afinitat i d’una persona que convisqui habitu-
alment amb el treballador: de 2 a 7 dies natu-
rals, segons les característiques de cada cas.

Atesa la dificultat de discernir en cada cas la
gravetat de la malaltia, el facultatiu ha de deter-
minar si la malaltia té caràcter greu als docu-
ments acreditatius de la malaltia i també la pre-
visible durada de la situació greu.

També s’ha de tenir en compte l’informe de
la situació social del peticionari que faci el tre-
ballador social del Departament de Recursos
Humans.

e) Per intervenció quirúrgica no constituti-
va de malaltia greu de qualsevol dels familiars
indicats en l’apartat anterior: 1 dia natural. Si és
constitutiva de malaltia greu, cal atenir-se al que
disposa l’apartat anterior.

f) Per compliment d’un deure inexcusable de
caràcter públic i personal: el temps necessari,
sense excedir 2 jornades consecutives o 5 al mes,
llevat de disposició legal expressa.

g) Per trasllat del domicili habitual: 1 dia
natural.

h) Per matrimoni de pares, fills o germans:
1 dia natural, el de la cerimònia.

i) Per fer exàmens en centres d’ensenyament
oficial, reconeguts pel Ministeri d’Educació i Ci-
ència: el temps necessari.

El personal del torn de nit pot gaudir de lli-
cència la nit immediatament anterior a la rea-
lització de l’examen.

Les referències al matrimoni que es fan en
aquest article són extensives a les unions de fet
inscrites al registre corresponent.

27.2 El treballador ha d’acreditar documen-
talment davant l’empresa el fet i altres circum-
stàncies que donin lloc al gaudi de la llicència re-
tribuïda.

27.3 Les llicències s’han de sol·licitar per
escrit al cap corresponent amb una antelació
mínima de 7 dies i s’ha d’especificar la causa de
la petició.

Se n’exceptuen els casos d’urgència, en què
el treballador ha de comunicar el fet a l’empresa
en les primeres 24 hores, sens perjudici de la seva
justificació posterior.

27.4 Per causes excepcionals es poden sol·-
licitar permisos que no prevegin els apartats
anteriors, que concedeix discrecionalment la
Direcció de Recursos Humans.

27.5 Les treballadores embarassades te-
nen dret a absentar-se de la feina amb dret a
remuneració per fer exàmens prenatals i tèc-
niques de preparació del part si avisen l’em-
presari prèviament i presenten una justifica-
ció de la necessitat de fer-los dins de la jornada
de treball.

Article 28
Permís per lactància

28.1 Les treballadores, per lactància d’un fill
menor de 9 mesos, inclosos els casos d’adopció,
tenen dret a 1 hora de descans en cada jornada
laboral.

28.2 En cas que la mare renunciï expressa-
ment a l’exercici d’aquest dret, en pot gaudir el
pare si tots dos cònjuges treballen.

28.3 En el supòsit de treballadors que rea-
litzen una jornada diferent a l’ordinària, la du-
rada del permís s’ha d’adequar de forma mate-
màticament proporcional.

28.4 Per acord entre el treballador i l’em-
presa, es pot pactar l’acumulació d’aquest temps
diari de permís a fi de gaudir-ne de forma no
diària.

Si l’acumulació es realitza immediatament
després de la baixa per maternitat, els dies de
permís acumulat no poden excedir les 2 setma-
nes naturals. La resta de dies s’ha de regularit-
zar al final del període de lactància.

28.5 Aquest permís és incompatible amb la
situació d’excedència per naixement o adopció.

Article 29
Reserva de lloc de treball per part, acolliment o
adopció

29.1 En el cas de part, la suspensió ha de
tenir una dura de 16 setmanes, que s’han de
gaudir de manera ininterrompuda; en el cas
de part múltiple són ampliables en 2 setma-
nes més per cada fill a partir del segon. El
període de suspensió s’ha de distribuir a op-
ció de la interessada, sempre que 6 setmanes
siguin immediatament posteriors al part. En
el cas de mort de la mare, el pare pot fer ús de
tot el període de suspensió o de la part que
quedi.

No obstant això, sens perjudici de les 6 set-
manes de descans obligatori per a la mare im-
mediatament posteriors al part, en el cas que
el pare i la mare treballin, quan la mare ini-
ciï el període de descans per maternitat pot
optar perquè el pare gaudeixi d’una part de-
terminada i ininterrompuda del període de
descans posterior al part de manera simultània
o successiva al de la mare, tret que en el mo-
ment que es faci efectiu això, la incorporació
de la mare al treball impliqui un risc per a la
seva salut.

29.2 En els casos d’adopció i acolliment
preadoptiu o permanent de menors de fins a 6
anys, la suspensió ha de tenir una durada de 16
setmanes ininterrompudes; en els casos d’adop-
ció i acolliment múltiples són ampliables en 2
setmanes més per cada fill a partir del segon,
comptades a elecció del treballador a partir de
la decisió administrativa o judicial de l’acolli-
ment o a partir de la resolució judicial per la
qual es constitueix l’adopció. La durada de la
suspensió també ha de ser de 16 setmanes en
els casos d’adopció i acolliment de menors de
més de 6 anys que siguin minuvàlids o que tin-
guin especials dificultats d’inserció social i fa-
miliar (degudament acreditades pels serveis
socials competents) pel fet que provinguin de
l’estranger. En el cas que la mare i el pare tre-
ballin, el període de suspensió s’ha de distribuir
a opció dels interessats, que en poden gaudir
de forma simultània o successiva, sempre en
períodes ininterromputs i amb els límits asse-
nyalats.

29.3 En el cas de gaudi simultani de perío-
des de descans, la suma no pot excedir les 16
setmanes previstes als apartats anteriors o les
que corresponguin en el cas de part múltiple.

29.4 Els períodes a què es refereix aquest
article es poden gaudir en règim de jornada
completa o a temps parcial, previ acord entre
l’empresari i els treballadors afectats, en els
termes que es determinen reglamentàriament.

29.5 En el cas d’adopció internacional, quan
calgui el desplaçament previ dels pares al país
d’origen de l’adoptat, el període de suspensió
previst per a cada cas en aquest article es pot
iniciar fins a 4 setmanes abans de la resolució per
la qual es constitueix l’adopció.

Article 30
Excedències voluntàries

30.1 Els treballadors amb una antiguitat
mínima d’1 any en l’Hospital tenen dret a pas-
sar a la situació d’excedència voluntària per un
període de 6 mesos com a mínim i de 5 anys com
a màxim.

30.2 La petició s’ha de formular per escrit,
amb una antelació de 30 dies com a mínim a la
data en què es pretengui iniciar l’excedència, i
se n’ha d’especificar la durada.

30.3 Si l’excedència es concedeix per un
termini inferior al màxim, pot prorrogar-se per
semestres complets fins arribar als 5 anys, sem-
pre que les pròrrogues se sol·licitin amb la ma-
teixa antelació que l’excedència inicial.

30.4 El treballador que ha romàs en exce-
dència no en pot tornar a sol·licitar una altra
fins que hagin transcorregut 2 anys com a mí-
nim des de la seva reincorporació. Sens perju-
dici d’aquest període necessari, es pot sol·licitar
amb anterioritat una nova excedència en casos
excepcionals, previ informe del Comitè d’Em-
presa.
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30.5 L’excedent que al final d’una excedèn-
cia vulgui reincorporar-se a la feina ha d’avisar
amb una antelació mínima de 30 dies. Si no el
sol·licita amb aquesta antelació, perd aquest dret
de reincorporació.

30.6 Si l’excedència ha tingut una durada
igual o inferior a 24 mesos, el reingrés té caràc-
ter automàtic, en el mateix lloc de treball si
aquest existeix. Si no existeix, se l’ha de des-
tinar a un altre de la seva categoria, jornada,
torn i horari.

30.7 Si l’excedència ha tingut una durada
superior a 24 mesos el treballador que desitgi
reingressar pot ser sotmès prèviament a un pe-
ríode de formació teoricopràctic, necessari per
a la seva posada al dia professional, període
previ a la represa de la relació laboral, la du-
rada màxima de la qual ha de ser de 2 mesos.

30.8 Aquesta regulació millora la legalment
establerta a l’Estatut dels treballadors, de la qual
és desenvolupament i complement.

Article 31
Excedència voluntària per naixement o adopció
d’un fill i per tenir cura d’un familiar

31.1 Els treballadors tenen dret a un perí-
ode d’excedència de durada no superior a 3 anys
per tenir cura de cada fill, tant si ho és per na-
turalesa com per adopció i en el cas d’acolliment
permanent o preadoptiu, a comptar des de la
data de naixement o de la resolució judicial o ad-
ministrativa, si s’escau.

Els treballadors també tenen dret a un pe-
ríode d’excedència de durada no superior a 1
any per tenir cura d’un familiar fins a segon
grau de consanguinitat o afinitat que no es
pugui valer per ell mateix per raons d’edat,
accident o malaltia i no tingui una activitat
retribuïda.

L’excedència prevista en aquest apartat
constitueix un dret individual dels treballadors
i de les treballadores. No obstant això, si dos
o més treballadors de la mateixa empresa ge-
neren aquest dret pel mateix subjecte causant,
l’empresari pot limitar-ne l’exercici simulta-
ni per raons justificades de funcionament de
l’empresa.

Quan un nou subjecte causant doni lloc a un
nou període d’excedència, l’inici d’aquest ha de
posar fi al que s’estigui gaudint, si s’escau.

El període en què el treballador estigui en
situació d’excedència segons l’establert en
aquest article ha de ser computable a l’efecte
d’antiguitat, i el treballador ha de tenir dret a
l’assistència a cursos de formació professional,
a la participació dels quals ha de ser convocat
per l’empresari, especialment en cas de rein-
corporació.

31.2 La petició ha de formular-se per escrit,
amb una antelació mínima de 30 dies a la data
en què es vulgui iniciar l’excedència, i se n’ha
d’especificar la durada.

31.3 El treballador té dret a la reserva del
seu lloc de treball durant el temps esmentat.

Article 32
Excedència per nomenament d’un càrrec públic

32.1 El treballador que és designat o elegit
per ocupar un càrrec públic incompatible amb
la normal prestació de serveis per a l’empresa
ha de passar a la situació d’excedència forçosa
sigui quina sigui la seva antiguitat, excedència
que se li ha de concedir pel temps que duri el seu
mandat.

32.2 El reingrés s’ha de sol·licitar dins del
mes següent al de cessament en el càrrec i no
queda condicionat a l’existència de vacant.

32.3 El temps d’excedència forçosa es
compta a l’efecte de l’antiguitat.

Article 33
Normes comunes de les excedències

33.1 Finalitzat el període de reingrés auto-
màtic, aquest queda condicionat a l’existència
de vacant de la mateixa categoria.

33.2 Al personal que sol·licita a través d’una
ONG una excedència per exercir activitats so-
lidàries, cal concedir-la-hi sense condicionar el
seu reingrés a l’existència d’una vacant.

33.3 El treballador que hagi gaudit d’una
excedència per naixement de fill de les regu-
lades a l’article 31 del Conveni, pel termini mà-
xim establert de 3 anys, si sol·licita posterior-
ment una excedència voluntària no té la reserva
del lloc de treball a què es refereix l’apartat 6
de l’article 30. Si l’excedència per naixement
té una durada inferior, en l’excedència poste-
rior s’ha de tenir la reserva del lloc pel temps
que falti per arribar a 3 anys, durant 2 anys com
a màxim.

33.4 El treballador excedent té dret prefe-
rent al reingrés en les places vacants que hi hagi
a l’empresa, d’acord amb l’apartat 1 d’aquest
article.

Article 34
Permís sense sou

34.1 El treballador pot sol·licitar permís
sense retribució per un període de 15 dies com
a mínim i 6 mesos com a màxim. La concessió
d’aquest permís és discrecional.

34.2 La petició s’ha d’efectuar amb una
antelació mínima de 15 dies a la data d’inicia-
ció del permís i cal concretar la durada i el motiu
del permís.

34.3 Durant la situació de permís sense
sou no es percep i no es merita cap mena de
retribució; no es compta a l’efecte de l’anti-
guitat.

34.4 El reingrés té un caràcter d’automàtic
en el mateix lloc de treball si aquest existeix. Si
no existeix, se l’ha de destinar a un altre de la
seva categoria, jornada, torn i horari.

34.5 Finalitzat un permís sense sou no se’n
pot sol·licitar un altre fins que hagi transcorre-
gut un període mínim igual al de la durada del
permís ja gaudit.

34.6 Concedit el permís per un període in-
ferior al màxim, durant el seu gaudi se’n pot
sol·licitar la pròrroga per períodes mensuals, fins
a l’esmentat límit de 6 mesos.

34.7 Durant l’any natural no es pot gaudir
de permisos sense sou que totalitzin més de 6
mesos.

Article 35
Permís per assumptes propis

35.1 Els treballadors de l’Hospital tenen
dret a gaudir d’una llicència anual retribuïda per
assumptes propis de 5 dies.

Si la seva antiguitat és inferior a l’any na-
tural, poden gaudir dels dies proporcionals a
aquesta.

35.2 Aquests dies es poden sol·licitar de
dues formes:

a) De forma planificada:
Si el treballador planifica els 5 dies, cal con-

cedir-los-hi amb la resta de la seva planificació.

El treballador pot realitzar tants canvis en la seva
planificació anual com dies d’assumptes propis
ha planificat.

El personal pot gaudir efectivament d’aquests
permisos. No obstant això, la seva realització
únicament es pot efectuar si està present el 50%
del personal de la categoria i torn de la unitat
corresponent i amb la substitució convenient on
calgui.

A l’efecte de la limitació del 50%, els suplents
es consideren part integrant d’aquest equip si hi
han prestat servei durant un període mínim de
30 dies per qualsevol motiu de substitució i/o
formen part de la reserva de suplència de l’Hos-
pital. Si el període de prestació de servei és in-
ferior a 30 dies, el cap té la responsabilitat de
considerar-lo o no dintre de l’equip.

b) De forma urgent: dels dies d’assumptes
propis es pot gaudir sense necessitat de plani-
ficació prèvia i amb caràcter d’urgència. Aquests
no es poden denegar pel fet que no s’hagi po-
gut proveir un substitut, ni pel fet d’haver-se
planificat prèviament.

Article 36
Permisos discrecionals

No es deneguen permisos discrecionals per
raó de l’existència d’un elevat percentatge de
contractes eventuals o interins, excepte quan per
disposició legal se’n limita el nombre.

Article 37
Invalidesa provisional

37.1 El treballador que ha exhaurit la si-
tuació d’incapacitat temporal i està en la d’in-
validesa provisional ha de quedar amb el seu
contracte suspès mentre romangui en aquesta
situació.

37.2 Si se’l dóna d’alta per guariment, es
reincorpora a l’Hospital sempre que ho sol·liciti
dins dels 30 dies següents a la data de la seva
declaració d’aptitud, i aquest està obligat a re-
admetre’l en el termini dels 15 dies següents a
la petició de reingrés.

37.3 El fet de no sol·licitar el reingrés dins
del termini esmentat de 30 dies implica l’extinció
del contracte de treball.

37.4 Es considera com a data de declaració
d’aptitud la de l’informe mèdic d’alta o la de la
notificació de la resolució administrativa d’ins-
tància que no doni lloc a una declaració d’inva-
lidesa permanent total o absoluta.

CAPÍTOL 6
Règim salarial

Article 38
Salari base

Els salaris base són els que per a cada cate-
goria i/o lloc de treball s’especifiquen a l’annex
1, en valors mensuals.

Article 39
Complement personal d’antiguitat

39.1 El complement personal d’antiguitat
s’ha d’abonar a raó de 2 triennis i quinquen-
nis successius. Les seves quanties mensuals es
detallen per a cada categoria i/o lloc de tre-
ball a l’annex 2 d’aquest Conveni, en valors
mensuals.

39.2 La meritació de cada trienni i quin-
quenni s’inicia el mes natural següent al del seu
venciment respectiu.
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39.3 El treballador que ha cessat de prestar
serveis en l’Hospital i hi reingressa de nou no-
més té dret a l’antiguitat corresponent al seu
últim contracte.

S’exceptua del que s’ha dit anteriorment el
personal que ha prestat serveis mitjançant
contracte temporal per un període mínim con-
tinuat de 2 anys, i que reingressa en l’Hospi-
tal mitjançant contracte indefinit abans d’ha-
ver transcorregut 2 anys de la fi d’aquell
contracte temporal. En aquest supòsit, l’an-
tiguitat que té acreditada en finalitzar el pri-
mer contracte se li ha de reconèixer a efectes
de percepció d’aquest complement salarial.

Per aplicar aquest benefici als metges de la
plantilla, han d’haver finalitzat la seva residència
en l’Hospital en l’especialitat corresponent.

Article 40
Gratificacions extraordinàries

40.1 Hi ha 2 gratificacions anuals, que se
satisfan el 30 de juny i el 21 de desembre.

40.2 El seu import és equivalent a 1 men-
sualitat de 30 dies dels conceptes retributius se-
güents:

a) Salari base
b) Complement personal d’antiguitat
c) Plus de nocturnitat
d) Plus d’especialitat, perillositat o comple-

mentari
e) Plus de jornada continuada (per al perso-

nal d’administració que el percebia)
f) Complement addicional (a partir de la

gratificació de Nadal de l’any 2002, inclusiva-
ment)

40.3 Les gratificacions es meriten en els
períodes següents:

a) La d’estiu: de l’1 de gener al 30 de juny, per
1/180 parts.

b) La de Nadal: de l’1 de juliol al 31 de de-
sembre, per 1/180 parts.

40.4 Els treballadors que ingressen o cessen
durant el transcurs del semestre han de perce-
bre la gratificació en proporció als dies treba-
llats durant aquest.

Es compta com a temps efectivament treballat
el corresponent a vacances, llicències retribuï-
des i els dies d’incapacitat temporal en què s’abo-
na el complement pactat a l’article 55 d’aquest
Conveni.

40.5 Els treballadors que cessen han de
percebre la part proporcional de les gratificaci-
ons que han meritat, d’acord amb el criteri de
proporcionalitat matemàtica que estableix el
present article.

Article 41
Plus d’especialitat

41.1 Per tenir dret a aquest complement de
lloc de treball es requereix la suma de les qua-
tre circumstàncies següents:

a) Prestar serveis en determinats llocs de
treball de l’Hospital.

b) Fer-ho en forma continuada.
c) Tenir la categoria de professional de tèc-

nic de grau mitjà.
d) Tenir la titulació oficial necessària per

exercir l’especialitat de què es tracti.
41.2 Els departaments en què es merita el

plus són els de psiquiatria, radiologia, laborato-
ris, hemodiàlisi, rehabilitació, neurologia, pedi-
atria, cures intensives i podologia.

També el meriten, a títol personal, les perso-
nes que presten serveis com a llevadores, instru-

mentistes o quirofanistes en qualsevol departa-
ment.

41.3 Cal acreditar documentalment la pos-
sessió de la titulació adequada al lloc de treball
exercit.

41.4 Amb caràcter a extingir, els tècnics de
grau mitjà i el personal auxiliar d’infermeria que,
per aplicació del que disposen convenis anteri-
ors, estan percebent en data 31 de desembre de
1989 el plus d’especialitat, l’han de continuar
cobrant en les mateixes condicions que les per-
sones indicades en el present article.

41.5 L’import del plus és el que, segons les
categories i/o els llocs de treball, s’indica a l’an-
nex 1 d’aquest Conveni, en valors mensuals,
que s’apliquen durant tota la durada del Con-
veni.

41.6 Si un treballador que està percebent el
plus d’especialitat, per un període de temps
superior a 6 mesos és traslladat per conveniència
de l’empresa a un altre lloc de treball en què no
es merita el plus, l’ha de continuar percebent a
títol personal.

Aquest dret no es té si el canvi de lloc es pro-
dueix perquè l’ha demanat el mateix treballa-
dor.

Article 42
Plus de perillositat

42.1 Per tenir dret a aquest complement de
lloc de treball es requereix la suma de les qua-
tre circumstàncies següents:

a) Prestar serveis en determinats llocs de
treball de l’Hospital

b) Exercir-lo de forma continuada
c) Estar professionalment exposat a radiaci-

ons ionitzants
d) Tenir una determinada categoria profes-

sional
42.2 Els departaments en què es pot meri-

tar el plus són els de Radiologia, Radioteràpia
i Isòtops Radioactius.

42.3 S’entén per dedicació continuada el fet
d’estar adscrit permanentment a qualsevol dels
departaments abans esmentats.

42.4 S’entén per personal professionalment
exposat el que es dedica a manipular aparells
emissors de radiacions ionitzants o material
radioactiu, i també el personal exposat continu-
adament a aquestes radiacions.

42.5 Per tenir dret al plus, cal pertànyer a
alguna de les categories professionals següents:
auxiliars d’infermeria, auxiliars sanitaris, perso-
nal subaltern, personal tècnic de grau mitjà i
tècnics de formació professional en radiologia,
laboratori i radioteràpia.

Aquest plus també l’ha de percebre el perso-
nal que pertany a alguna de les categories an-
teriors i que presta servei en el Departament de
Psiquiatria o Dipòsit de Cadàvers.

42.6 Amb caràcter a extingir, el personal no
comprès en els apartats anteriors que, no obs-
tant això, està percebent el plus de perillositat
en data 31 de desembre de 1989 l’ha de conti-
nuar percebent mentre continuï prestant serveis
en el mateix lloc de treball.

42.7 L’import del plus és el que, segons les
categories i/o els llocs de treball, s’indica a l’an-
nex 1 d’aquest Conveni, en valors mensuals,
que s’apliquen durant tota la durada del Con-
veni.

42.8 El personal amb dret a aquest plus pot
optar entre percebre’l o reduir la seva jornada
a 35 hores setmanals, de dilluns a divendres, i fer

festa els dissabtes si aquests queden coberts amb
la resta de treballadors de jornada ordinària,
amb jornada de dilluns a dissabte.

Si el nombre de treballadors de jornada or-
dinària no és suficient per cobrir els dissabtes,
els treballadors acollits a la reducció han de
cobrir la jornada del dissabte i fer festa una jor-
nada a la setmana correlativament, segons les
necessitats del servei.

Aquesta facultat d’opció es pot exercir a partir
del mes natural següent al de la data de la fir-
ma del present Conveni. Un cop efectuada la
firma, no es pot variar durant la vigència del
Conveni.

42.9 La percepció del plus o, si escau, la
reducció de jornada subsisteixen mentre hi ha
el dret a percebre el plus.

Article 43
Incompatibilitats

43.1 La percepció del plus d’especialitat és
incompatible amb el de radiologia i penositat.

43.2 Els treballadors subjectes, en principi,
a tots dos plusos poden optar entre percebre el
d’especialitat o el de radiologia i penositat.

43.3 Un cop exercida l’opció, es manté tot
l’any natural.

Article 44
Plus complementari

44.1 L’ha de percebre el personal que té les
categories i/o els llocs de treball de supervisor/
a de subdivisió, supervisor/a i tècnic/a de grau
mitjà (ATS/DE, fisioterapeuta, llevador/a, po-
dòleg/òloga, perit/a químic, aparellador/a i as-
sistent/a social).

44.2 El seu import és el que es detalla per
a les distintes categories indicades a l’annex 1
d’aquest Conveni, en valors mensuals.

44.3 Aquest plus és incompatible amb els de
perillositat o especialitat.

Article 45
Plus de nocturnitat

Per al personal del torn de nit, s’ha d’abonar
en els valors mensuals, calculats a raó del 25%
del salari base, que es detallen a l’annex 1 del
present Conveni.

Article 46
Complements d’elements externs al lloc de tre-
ball

46.1 Plus de diumenge
a) L’ha de percebre el personal que treballa

en diumenge i té els valors per hora que s’indi-
quen a l’annex 1 d’aquest Conveni segons la
categoria o el lloc de treball.

b) A l’efecte del seu abonament, es compu-
ten les hores treballades de les 0 a les 24 hores
de diumenge.

46.2 Plus de dia festiu
Quan un treballador ha de prestar serveis un

dels dies festius a què es refereix l’article 20.1
del Conveni per raó de la seva cadència, pot triar
alguna de les alternatives següents:

a) Fer festa aquest dia, d’acord amb el que
disposa l’apartat 5 de l’article 20 esmentat.

b) Treballar aquest dia, la qual cosa li ha de
ser compensada amb un altre dia lliure, d’acord
amb la planificació esmentada. En aquest cas ha
de percebre, a més, el plus de dia festiu segons
els valors per hora que s’indiquen a l’annex 1
d’aquest Conveni i segons la categoria i el lloc
de treball.
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c) Treballar aquest dia sense gaudir d’un altre
dia lliure compensatori. En aquest cas ha de per-
cebre l’import que s’especifica a l’annex 1 d’a-
quest Conveni per a cada la categoria i lloc de
treball (dia festiu intersetmanal).

46.3 Plus de dia festiu especial
Aquest concepte salarial ha de retribuir la

feina d’un dels dies següents:
6 de gener per al torn de matí
24 de desembre per al torn de nit entrant
25 de desembre per al torn de tarda
31 de desembre per al torn de nit entrant
Aquest plus s’ha de percebre amb els valors

per hora que s’indiquen a l’annex 1 del Conveni
segons la categoria i/o el lloc de treball.

46.4. Incompatibilitats
46.4.1 Els plusos regulats als 3 apartats an-

teriors són incompatibles entre si i només se’n
pot percebre un segons les característiques del
dia i l’opció exercitada. També són incompati-
bles amb les guàrdies regulades a l’article 48
d’aquest Conveni.

46.4.2 Quan tingui lloc l’opció prevista al
supòsit c) de l’apartat 2 d’aquest article i coin-
cideixi amb 1 dels 4 dies especials, el treballa-
dor ha de percebre, a més del plus de dia festiu
intersetmanal, la diferència que resulti entre els
imports dels plusos de les columnes 10 i 11 de
l’annex 1.

46.5 Plus de tarda
a) La jornada ordinària de tarda comprèn des

de les 15 hores a les 22 hores.
b) Percep el plus de tarda el treballador que

durant el període comprès entre aquestes hores
treballi, en jornada ordinària, un mínim de 4
hores efectives.

c) L’import del plus, per tarda efectivament
treballada, és el que s’indica per nivells a l’an-
nex 1 del Conveni.

d) Els treballadors que actualment perceben
el plus de tarda sense reunir el requisit de l’apar-
tat b) anterior el continuaran percebent, men-
tre es mantingui el seu actual horari, com a ga-
rantia ad personam.

Article 47
Hores extraordinàries

S’han d’abonar segons els valors que per a
cada categoria i/o lloc de treball s’especifiquen
a l’annex 1 del present Conveni. En qualsevol
cas, el preu hora extraordinària mai pot ser in-
ferior al preu hora ordinària en la seva catego-
ria.

Els valors esmentats han de romandre inva-
riables durant la vigència del Conveni.

A partir de l’1 de gener de 2004 s’ha d’elimi-
nar la columna 12 de l’annex (hora mòdul guàr-
dia).

El dit any la columna 11 (hora extraordinà-
ria) ha de passar a denominar-se “hora mòdul”.

Article 48
Guàrdies de Direcció

El treballador que en dissabte, diumenge o
dia festiu realitza funcions de representant de
la direcció d’infermeria ha de percebre l’import
que s’indica per un període de guàrdia en l’úl-
tima línia de l’annex 1.

Article 49
Plus de jornada continuada

49.1 És un concepte salarial històric, a ex-
tingir, que perceben determinats treballadors

d’administració, no està relacionat ni amb la
categoria professional de qui el percep ni amb
les circumstàncies objectives del lloc de treball
que exerceix.

49.2 La seva quantia és de 166,04 euros
mensuals, a percebre en les 12 mensualitats
ordinàries i en les 2 extraordinàries.

Article 50
Increment salarial i clàusula de revisió

a) Increment salarial
1. L’increment salarial per al 2005 ha de ser

d’un 4%. S’ha d’aplicar a tots els conceptes sa-
larials excepte al de carrera professional.

2. Amb efectes des de l’1 de gener de 2006
s’ha d’aplicar el 2,5% a compte i, al final de l’any,
s’ha de regularitzar, amb efectes des de l’1 de
gener, amb l’IPC real de l’Estat espanyol. S’ha
d’aplicar a tots els conceptes salarials excepte
al de carrera professional.

Article 50 bis
Complement addicional

Amb efectes des de l’1 de gener de 2005 el
complement addicional definitiu, pel que fa als
valors que resultin el 31 de desembre de 2004,
ha de desaparèixer com a tal concepte i ha de
passar a incorporar-se al salari base de cada
categoria.

Article 51
Normes generals

51.1 Els imports pactats es refereixen (lle-
vat que específicament es digui una altra cosa)
a la jornada ordinària. Qualsevol disminució
d’aquesta comporta la reducció proporcional
d’aquells.

51.2 Els imports consignats es consideren
bruts. Els impostos i la quota de la Seguretat
Social que legalment correspon deduir són a
càrrec del treballador.

51.3 L’abonament de les retribucions s’efec-
tua en 12 mensualitats vençudes de 30 dies i les
gratificacions extraordinàries en les seves espe-
cífiques dates de pagament.

51.4 No obstant el que s’ha indicat en l’apar-
tat anterior, per necessitats administratives els
conceptes variables s’han de detallar en el re-
but i s’han d’abonar al mes natural següent al
que s’han meritat.

CAPÍTOL 7
Assistència social

Article 52
Normes generals

52.1 Els beneficis que s’estableixen en
aquest capítol no tenen el caràcter legal de sa-
lari.

Per tal motiu no serveixen de base per a la
cotització a la Seguretat Social i només són
objecte de les retencions fiscals que siguin pro-
cedents.

52.2 Aquestes prestacions assistencials no
es concedeixen automàticament sinó que neces-
siten una petició escrita dels presumptes bene-
ficiaris i l’acreditació documental corresponent.
S’abonen a partir del moment de la petició, que
no té caràcter retroactiu.

Article 53
Ajuda escolar

53.1 Els treballadors que tenen fills en edats

compreses entre els 6 i els 16 anys han de per-
cebre la quantia de 36,06 euros anuals per ca-
dascun d’ells.

53.2 Si tots dos cònjuges treballen a l’Hos-
pital, només el pot percebre un d’ells.

Article 54
Jubilació

54.1 Per tal de fomentar la creació d’ocupa-
ció, s’estableix la jubilació obligatòria en com-
plir els 65 anys, sempre que el treballador tin-
gui cobert el període de cotització necessari per
tenir dret a la prestació per jubilació de la Se-
guretat Social.

54.2 En els casos en què es determini es pot
estudiar la viabilitat legal i econòmica de baixes
anticipades i incentivades.

Article 55
Complement per incapacitat temporal

55.1 L’empresa ha de completar les presta-
cions per incapacitat temporal de la Seguretat
Social, d’acord amb les normes següents.

55.2 Si la situació d’IT es produeix com a
conseqüència de malaltia comuna o accident no
laboral, cal completar la prestació reglamentària
fins assolir el 100% de la suma dels conceptes
retributius indicats en l’article 40.2 d’aquest
Conveni.

Aquest complement s’ha d’abonar com a
màxim 180 dies en cadascun dels anys de durada
del Conveni.

55.3 En els supòsits d’IT derivats de mater-
nitat, accident de treball i malaltia professional
el complement s’ha d’abonar mentre duri el
procés.

S’assimilen a accident de treball o malaltia
professional els supòsits d’IT derivada d’hepa-
titis, tuberculosi o HIV positiu, contrets com a
conseqüència del treball en l’Hospital.

Article 56
Ajuda per a disminuïts

56.1 S’ha de concedir als treballadors que
tenen fills que han estat declarats disminuïts
físics o psíquics per l’òrgan administratiu corres-
ponent.

56.2 Consisteix en una ajuda mensual de
180,30 euros per les despeses extraordinàries que
ocasiona tenir cura d’aquests fills.

56.3 Aquesta ajuda és compatible amb la de
la guarderia infantil i l’ajuda escolar.

Article 57
Bestretes

57.1 El treballador amb una antiguitat mí-
nima a l’Hospital d’1 any pot sol·licitar una
bestreta de fins a 3 mensualitats completes del
seu salari base, que es concedeix discrecional-
ment.

57.2 La sol·licitud ha d’estar avalada per
altres dos treballadors de l’Hospital, amb caràc-
ter solidari, si l’import sol·licitat és superior a 1
mensualitat.

No poden prestar aval els treballadors que
tenen pendents de devolució un préstec ni els
qui ja han estat avaladors, ni tampoc aquells el
contracte dels quals ha d’expirar abans de la data
de devolució total del préstec.

57.3 La devolució s’ha d’efectuar en el ter-
mini màxim d’1 any, mitjançant descompte en
les nòmines mensuals i les corresponents a les
gratificacions extraordinàries.
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57.4 El préstec no merita cap mena d’inte-
rès.

57.5 Al personal que cessa en l’empresa i té
pendent d’amortitzar un préstec l’empresa li ha
de deduir el saldo de la liquidació de les parts
proporcionals de gratificacions i vacances i tam-
bé dels salaris pendents de cobrament.

Si aquesta liquidació no cobreix l’import
pendent de devolució, la bestreta s’entén ven-
çuda, per la qual cosa es pot exigir la suma pen-
dent de reintegrament a partir del mateix dia
del seu cessament a l’Hospital.

Article 58
Escola bressol

58.1 L’empresa ha d’abonar al personal que
porta els seus fills menors de 6 anys a una escola
bressol fins a 42,07 euros mensuals per cadas-
cun d’ells, prèvia justificació de la despesa.

58.2 El personal que presta els seus ser-
veis exclusivament en divendres, dissabte i
diumenge pot percebre per aquest concepte
fins a 31,55 euros mensuals, atès el major cost
de l’hora de les escoles bressol en dissabtes i
diumenges.

Article 59
Assistència hospitalària per a familiars

Els pares, el cònjuge o qui com a tal conviu
amb el treballador, els fills i els germans dels
treballadors de l’Hospital tenen dret a assistèn-
cia gratuïta en aquest si no gaudeixen dels be-
neficis de l’assistència sanitària de la Segure-
tat Social o d’una companyia d’assegurances
privada.

Article 60
Menjador d’empresa

60.1 El personal adscrit al present Conve-
ni té dret a realitzar els seus àpats en el menja-
dor de l’Hospital. A aquest efecte, ha d’abonar
els preus que ha establert la Direcció, equiva-
lents al 50% del preu contractat amb l’empre-
sa concessionària.

60.2 El personal que per acord de la Direc-
ció de l’Hospital presta serveis de guàrdia fora
de la seva jornada laboral ordinària per un pe-
ríode superior a 9 hores té dret a un tiquet gratuït
per àpat el dia en què es donin les esmentades
circumstàncies.

CAPÍTOL 8
Seguretat i salut en el treball

Article 61
Comitè de Seguretat i Salut

61.1 A l’Hospital hi ha d’haver el Comitè de
Seguretat i Salut, les funcions del qual han de
ser les atribuïdes per les disposicions legals en
la matèria.

61.2 La seva composició ha de ser la se-
güent:

a) Set representants designats per la Direcció
de l’empresa.

b) Set treballadors designats pel Comitè
d’Empresa.

c) Els delegats de seccions sindicals, en els
termes establerts per la llei.

d) Un secretari, amb veu i sense vot, desig-
nat per la Direcció de l’empresa.

61.3 El Comitè de Seguretat i Salut s’ha
de reunir almenys una vegada al mes i sempre

que el convoqui el seu president per iniciati-
va lliure o a petició de la meitat dels compo-
nents del Comitè, amb indicació de l’ordre del
dia.

61.4 Les parts es comprometen a complir
amb el màxim rigor les obligacions legals i re-
glamentàries en matèria de prevenció de riscos
laborals.

Article 62
Vestidors i lavabos

Hi ha d’haver vestidors i lavabos per a ús del
personal, ajustats al que es disposa legalment i
reglamentàriament.

Article 63
Uniformes

63.1 Els treballadors de l’Hospital durant
la jornada laboral i mentre romanen en l’inte-
rior de l’establiment han d’utilitzar l’uniforme
o la roba de feina que se’ls ha lliurat a aquest
efecte.

63.2 A aquest efecte, cal proveir-los de 4
uniformes complets, els quals s’han de substituir
segons el desgast o el deteriorament que es pro-
dueixi, sempre que es torni l’uniforme deteriorat
o desgastat.

63.3 És prohibit utilitzar-los fora del recinte
hospitalari.

63.4 Els uniformes que preveu el present
article es completen amb calçat anatòmic amb
sola de goma o l’adequat per a cadascuna de
les diferents funcions que corresponen a les
diverses categories professionals d’aquest hos-
pital.

S’exceptuen del lliurament de calçat els ad-
ministratius de l’administració central.

63.5 En cas de pèrdua de l’uniforme per part
de la persona encarregada de la roba i prèvia
presentació del corresponent comprovant, si n’hi
hagués, per part del treballador, l’empresa l’ha
de restituir immediatament.

En cas de pèrdua per part del treballador,
aquest està obligat a reintegrar el seu import a
l’Hospital.

Article 64
Revisió mèdica

S’estableix una revisió mèdica anual per a tot
el personal que ho demani, sens perjudici de les
revisions obligatòries a què està subjecte el
personal, d’acord amb el que preveu la llei.

CAPÍTOL 9
Acció sindical

Article 65
Comitè d’Empresa

El Comitè d’Empresa és l’òrgan representatiu
i col·legiat dels treballadors en el centre de tre-
ball per a la defensa dels seus interessos.

Article 66
Garanties dels membres del Comitè d’Empresa

66.1 Els membres del Comitè d’Empresa
disposen de 40 hores mensuals, acumulables tri-
mestralment per candidatura, per complir les
seves activitats.

66.2 L’assistència a reunions o convocatò-
ries fora de l’Hospital s’ha d’acreditar mitjan-
çant el justificant oportú. Les convocatòries
internes del Comitè d’Empresa les ha de comu-

nicar el seu secretari a la Direcció de Recursos
Humans de l’Hospital.

Article 67
Informació per al Comitè d’Empresa

Cal facilitar al Comitè d’Empresa la informa-
ció que preveuen la llei i les disposicions regla-
mentàries.

Article 68
Seccions sindicals

68.1 Cal reconèixer l’existència de seccions
sindicals en l’empresa, d’acord amb el que es-
tableix la llei.

68.2 Els delegats sindicals poden acumu-
lar trimestralment, entre ells i amb els mem-
bres del Comitè d’Empresa del seu sindicat,
les hores de garantia que legalment els corres-
ponen.

68.3 Es consideren alliberats institucional-
ment els dirigents nacionals de sindicats amb
presència en el Comitè d’Empresa.

Article 69
Col·legi electoral de caps intermedis

De conformitat amb el que preveu l’article 71
de l’Estatut dels treballadors, hi ha d’haver un
col·legi electoral per als caps intermedis de
l’Hospital.

CAPÍTOL 10
Règim disciplinari

Article 70
Faltes i sancions

1. Principis d’ordenació
1.1 Aquestes normes de règim disciplinari

pretenen el manteniment de la disciplina laboral,
aspecte fonamental per a la convivència normal,
l’ordenació tècnica i l’organització de l’empresa,
com també per a la garantia i defensa dels drets
i interessos legítims dels treballadors i empre-
saris.

1.2 Les faltes, sempre que siguin constitu-
tives d’incompliment contractual del treballa-
dor (culpable), poden ser sancionades per la
Direcció de l’empresa, d’acord amb la graduació
que s’estableix en aquest capítol.

1.3 Qualsevol falta comesa pels treballadors
es classifica en lleu, greu o molt greu.

1.4 La falta, sigui quina sigui la seva quali-
ficació, requereix la comunicació escrita i mo-
tivada de l’empresa al treballador.

1.5 La imposició de sancions per faltes greus
i molt greus ha de ser notificada als representants
legals dels treballadors.

2. Graduació de les faltes
2.1 Es consideren com a lleus les faltes se-

güents:
a) La impuntualitat no justificada en entrar

o sortir de la feina, 3 vegades en 1 mes, d’un
temps total inferior a 20 minuts.

b) La inassistència injustificada a la feina 1
dia en el període d’1 mes.

c) La no-comunicació, amb l’antelació degu-
da, de la inassistència a la feina per una causa
justificada, tret que s’acrediti la impossibilitat
de fer la notificació.

d) L’abandonament del lloc de treball sen-
se una causa justificada per períodes breus,
sempre que no causi un risc per a la integri-
tat de les persones o coses, cas en què es pot



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4727 – 27.9.2006 40327

qualificar com a falta greu o molt greu segons
la gravetat.

e) La desatenció i la falta de correcció en el
tracte amb el públic quan no perjudiquin greu-
ment la imatge de l’empresa.

f) Les descurances en la conservació del
material que es té a càrrec o del qual s’és res-
ponsable i que hi causin deterioraments lleus.

g) L’embriaguesa no habitual en el treball.
2.2 Es consideren com a greus les faltes

següents:
a) La impuntualitat no justificada en entrar

o sortir de la feina, 3 vegades en 1 mes, d’un
temps total superior a 20 minuts i inferior a 60
minuts.

b) La inassistència injustificada a la feina, de
2 a 4 dies alterns, en el període d’1 mes.

c) L’entorpiment, l’omissió maliciosa i el
falsejament de les dades que tinguin incidència
en la Seguretat Social.

d) La simulació de malaltia o accident, sens
perjudici del que preveu l’apartat 3.d).

e) La suplantació d’un altre treballador al-
terant els registres i els controls d’entrada i sor-
tida a la feina.

f) La desobediència de les ordres i instruc-
cions de treball, fins i tot les relatives a les nor-
mes de seguretat i higiene, i també la imprudèn-
cia o negligència en el treball, tret que en derivin
perjudicis greus per a l’empresa, avaries a les
instal·lacions, maquinàries i, en general, béns de
l’empresa o risc d’accident per a les persones,
cas en què aquestes faltes es consideren com a
molt greus.

g) El fet de no comunicar a l’empresa els
desperfectes o les anormalitats observats als
estris, a les eines, als vehicles i a les obres a càrrec
del treballador quan en derivi un perjudici greu
per a l’empresa.

h) La realització de feines particulars durant
la jornada sense el permís oportú i també l’ús
d’estris, eines, maquinària, vehicles i, en gene-
ral, béns de l’empresa sense estar-ne autoritzat
o per a usos aliens a la feina encomanada, fins
i tot fora de la jornada laboral.

i) La transgressió o la violació de secrets de
reserva obligada que no origini un perjudici greu
per a l’empresa.

j) L’embriaguesa habitual en el treball.
k) La manca d’higiene i netedat personals si

pot afectat el procés productiu o la prestació del
servei, sempre que prèviament tingui lloc l’opor-
tuna advertència de l’empresa.

l) L’execució deficient de les feines encoma-
nades, sempre que no en derivi un perjudici greu
per a les persones o coses.

ll) La disminució del rendiment normal en el
treball d’una manera no repetida.

m) Les ofenses de paraula o de fet contra les
persones del centre de treball si són greus.

n) La comissió de 5 faltes lleus dins 1 trimes-
tre, encara que siguin d’una naturalesa diferent,
sempre que s’hagi imposat sanció que no sigui
l’amonestació verbal.

2.3 Es consideren com a molt greus les faltes
següents:

a) La impuntualitat no justificada en entrar
o sortir de la feina, 10 vegades durant 6 mesos
o 20 durant 1 any, advertida degudament.

b) La inassistència injustificada a la feina 3 dies
consecutius o 5 d’alterns en el període d’1 mes.

c) El frau, la deslleialtat i l’abús de confiança
en les gestions encomanades i l’apropiació, el

furt i el robatori de béns propietat de l’empre-
sa, companys i altres persones dins de les depen-
dències de l’empresa.

d) La simulació de malaltia i accident i la
prolongació de la baixa per malaltia i accident
amb la finalitat de fer qualsevol feina per compte
propi o d’altri.

e) La transgressió o la violació de secrets de
reserva obligada que origini un perjudici greu
per a l’empresa.

f) L’embriaguesa habitual i la toxicomania si
repercuteixen negativament en el treball.

g) La realització d’activitats que impliquin fer
competència deslleial a l’empresa.

h) La disminució voluntària i continuada del
rendiment de la feina normal o pactada.

i) La inobservança dels serveis de manteni-
ment en cas de vaga.

j) L’abús d’autoritat exercit per qui fa funci-
ons de comandament.

k) L’assetjament sexual.
l) La no-utilització reiterada dels elements

de protecció en matèria de seguretat i higiene,
advertida degudament.

ll) Les faltes derivades dels apartats 1.d), 2.l)
i 2.m) d’aquest article.

m) La reincidència o la reiteració en la co-
missió de faltes greus, és a dir, la situació en què,
abans de la comissió del fet, el treballador ha
estat sancionat 2 vegades o més per faltes greus,
encara que siguin d’una naturalesa diferent, en
el període d’1 any.

3. Sancions
3.1 Les sancions màximes que es poden

imposar per la comissió de les faltes enumera-
des a l’article anterior són les següents:

a) Per falta lleu: amonestació verbal o escrita
i suspensió de sou i feina de fins a 2 dies.

b) Per falta greu: suspensió de sou i feina de
3 a 14 dies.

c) Per falta molt greu: suspensió de sou i fei-
na de 14 dies a 1 mes, trasllat a un centre de tre-
ball d’una localitat diferent durant 1 any com
a màxim i acomiadament disciplinari.

3.2 Les anotacions desfavorables que com
a conseqüència de les sancions imposades es
puguin fer constar als expedients personals han
de quedar anul·lades en complir-se els terminis
de 2, 4 o 8 mesos, segons si es tracta d’una fal-
ta lleu, greu o molt greu.

Article 71
Detenció del treballador

No es consideren injustificades les faltes al
treball que deriven de la detenció al treballador
si aquest posteriorment és absolt dels càrrecs que
se li han imputat.

Article 72
Dret d’opció en cas d’acomiadament

En cas de sentència ferma en què es declari
expressament la improcedència d’acomiada-
ment, l’opció al retorn al treball o la indemnit-
zació correspon sempre al treballador.

CAPÍTOL 11
Disposicions diverses

Article 73
Comissió Paritària

73.1 Per entendre en les qüestions que es
deriven del present Conveni es crea la Comis-

sió Paritària, que ha d’estar composta per un
membre (amb presència al Comitè d’Empre-
sa) per representació sindical i el mateix nom-
bre de representants de la Direcció de l’Hos-
pital.

73.2 Els representants dels treballadors han
de ser designats pel Comitè d’Empresa entre els
seus membres.

73.3 Els representants de l’Hospital els ha
de designar la Direcció d’aquest.

73.4 Les funcions de la Comissió són la in-
terpretació i el seguiment del que s’ha pactat.

73.5 Cal estendre la corresponent acta, fir-
mada pels assistents, de tot allò que s’ha trac-
tat en cada reunió.

Els acords s’han de prendre per majoria sim-
ple de vots dels assistents, sempre que totes dues
parts estiguin representades amb un mínim de
quatre membres per cadascuna d’elles.

73.6 La part que sol·licita la realització de
la reunió de la Comissió ho ha de sol·licitar a
l’altra, per escrit, indicant-hi els temes a tractar.

Article 74
Absentisme

Als efectes d’absentisme que assenyala l’ar-
ticle 52 de l’Estatut dels treballadors, no es con-
sideren les absències justificades, les derivades
de malaltia o d’accident laboral, ni les que la
legislació vigent assenyala com a malaltia pro-
fessional.

CLÀUSULA DEROGATÒRIA

Aquest Conveni deroga l’anterior.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
1.1 Pel que fa als temes de formació profes-

sional i d’assistència a cursos i congressos, totes
dues parts es comprometen a desenvolupar les
normes pràctiques pertinents.

1.2 Fins al moment en què es desenvolupin
aquestes normes, és d’aplicació la normativa en
vigor en el moment de la firma del present Con-
veni.

Segona
1. Els signants d’aquest Conveni acorden

facultar la Comissió Negociadora per tal que,
abans del 30 de juny de 2006, intentin asso-
lir un acord, que ha de ser ratificat per la ma-
joria del Comitè d’Empresa, en matèria de
mesures d’incentivació de l’estabilitat en la
contractació, desenvolupament de les possi-
bilitats de jubilació parcial, mecanismes de
promoció i mobilitat, revisió i desenvolupa-
ment dels Acords en matèria de carrera pro-
fessional i formació, així com un estudi que
analitzi l’actual configuració de categories
professionals. Els acords assolits en aques-
ta matèria, una vegada ratificats per la ma-
joria del Comitè, tindran caràcter de pacte
d’empresa amb validesa convencional i s’in-
corporaran al contingut del proper conveni
col·lectiu.

2. L’esmentada Comissió estudiarà, així
mateix, abans del 30.9.06, la viabilitat de con-
siderar no laborable el dia de Setmana Santa
i el dia de Nadal en aquests serveis, prèviament
identificats, que tanquin en aquestes dates. El
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ANNEX 1

Taules any 2005 en euros

C: categoria; PT: plus tarda efectiva; S: salari base (mensual); F: dia festiu intersetmanal (hora); PE: plus especialitat (mensual); PP: plus perillositat (mensual); PC: plus com-
plementari (mensual); PN: plus de nocturnitat (mensual); PFD: plus de dia festiu diumenge (hora); PFE: plus de dia festiu especial (hora); HMG: hora mòdul guàrdia.

C PT S F PE PP PC PN PFD PFE HMG
Ascensorista 1.264,20 13,67 0,00 0,00 0,00 316,05 3,64 5,81 10,85
Ajudant/a sanitari 1.264,20 13,67 0,00 0,00 0,00 316,05 3,64 5,81 10,85
Cosidor/a 1.264,20 13,67 0,00 0,00 0,00 316,05 3,64 5,81 10,85
Budager/a 1.264,20 13,67 0,00 0,00 0,00 316,05 3,64 5,81 10,85
Netejador/a 1,91 1.264,20 13,67 0,00 27,47 0,00 316,05 3,64 5,81 10,85
Peó 1.264,20 13,67 0,00 0,00 0,00 316,05 3,64 5,81 10,85
Marmitó/ona 1.264,20 13,67 0,00 0,00 0,00 316,05 3,64 5,81 10,85
Planxador/a 1.264,20 13,67 0,00 0,00 0,00 316,05 3,64 5,81 10,85
Ordenança 1.325,07 14,37 0,00 0,00 0,00 331,27 3,82 6,10 11,37
Porter/a 1.325,07 14,37 0,00 0,00 0,00 331,27 3,82 6,10 11,37
Auxiliar admtiu./va 1.376,82 14,73 0,00 0,00 0,00 344,21 3,92 6,28 11,82
Auxiliar infermeria 1.376,82 14,73 0,00 33,45 0,00 344,21 3,92 6,28 11,82
Auxiliar sanitari 1.376,82 14,73 0,00 33,45 0,00 344,21 3,92 6,28 11,82
Telefonista 1.376,82 14,73 0,00 0,00 0,00 344,21 3,92 6,28 11,82
Ajudant/a de cuina 2,15 1.355,49 14,73 0,00 0,00 0,00 338,87 3,92 6,28 11,64
Ajudant/a d’ofici 1.355,49 14,73 0,00 0,00 0,00 338,87 3,92 6,28 11,64
Vigilant/a jurat 1.407,21 15,08 0,00 0,00 0,00 351,80 4,00 6,42 12,08
Cuiner/a 2 1.407,35 15,08 0,00 0,00 0,00 351,84 4,00 6,42 12,08
Oficial/a 2 tallers 1.407,35 15,08 0,00 0,00 0,00 351,84 4,00 6,42 12,08
Tècnic/a assimilat 1.551,86 16,50 0,00 36,62 0,00 387,97 4,38 7,05 13,32
Tècnic/a FP2 1.551,86 16,50 0,00 36,62 0,00 387,97 4,38 7,05 13,32
Xofer/a 1.552,01 16,50 0,00 0,00 0,00 388,00 4,38 7,05 13,32
Cuiner/a 1 1.552,01 16,50 0,00 0,00 0,00 388,00 4,38 7,05 13,32
Delineant/a 1.552,01 16,50 0,00 0,00 0,00 388,00 4,38 7,05 13,32
Fotògraf/a 2,40 1.552,01 16,50 0,00 0,00 0,00 388,00 4,38 7,05 13,32
Oficial/a 1 tallers 1.552,01 16,50 0,00 0,00 0,00 388,00 4,38 7,05 13,32
Oficial/a admtiu./va. 1.552,01 16,50 0,00 0,00 0,00 388,00 4,38 7,05 13,32
Promotor/a banc de sang 1.552,01 16,50 0,00 0,00 0,00 388,00 4,38 7,05 13,32
Secretari/ària 1.552,01 16,50 0,00 0,00 0,00 388,00 4,38 7,05 13,32
Hoste/ssa informació 1.531,44 16,52 0,00 0,00 0,00 382,86 4,38 7,05 13,15
Secretari/ària tècnica 1.673,54 17,68 0,00 0,00 0,00 418,39 4,53 7,25 14,37
Resident 1 1.558,56 0,00 0,00 0,00 0,00 389,64 0,00 0,00 13,38
Cap d’equip 1.804,12 18,02 0,00 0,00 0,00 451,03 4,54 7,27 15,49
Subencarregat/ada 1.712,46 18,02 0,00 0,00 0,00 428,12 4,54 7,27 14,70
Resident 2 1.595,10 0,00 0,00 0,00 0,00 398,78 0,00 0,00 13,69
Aparellador/a 1.842,16 18,45 0,00 0,00 0,00 460,54 4,65 7,46 15,81
Encarregat/ada 1.750,51 18,45 0,00 0,00 0,00 437,63 4,65 7,46 15,03
Cap gestió d’estocs 1.750,51 13,68 0,00 0,00 0,00 437,63 0,00 0,00 15,03
Sotscap de cuina 2,68 1.750,51 18,45 0,00 0,00 0,00 437,63 4,65 7,46 15,03
ATS/DI 1.845,69 18,48 40,84 40,84 40,84 461,42 4,65 7,46 16,19
Assistent/a social 1.845,69 18,48 40,84 0,00 40,84 461,42 4,65 7,46 16,19
Fisioterapeuta 1.845,69 18,48 40,84 40,84 40,84 461,42 4,65 7,46 16,19
Llevador/a 1.845,69 18,48 40,84 40,84 40,84 461,42 4,65 7,46 16,19

resultat s’incorporarà al proper conveni col·-
lectiu.

3. Igualment l’esmentada Comissió serà l’en-
carregada de portar a terme la negociació pre-
vista a l’article 18.9 del present Conveni, en el
termini i en les condicions que el mateix article
preveu.

Tercera
Ambdues parts incorporen com a annex 5

d’aquest Conveni l’Acord assolit per la Comissió
establerta per la disposició addicional segona del
Conveni anterior que havia d’estudiar els temes
relatius a la carrera professional i al catàleg de
llocs de treball.

Quarta
Totes les referències que en el Conveni s’ha-

gin fet en masculí o femení s’han d’entendre
referides a la totalitat del personal amb indepen-
dència del sexe.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4727 – 27.9.2006 40329

C PT S F PE PP PC PN PFD PFE HMG
Pèrit/a químic 1.845,69 18,48 0,00 0,00 40,84 461,42 4,65 7,46 15,84
Podòleg/òloga 1.845,69 18,48 40,84 0,00 40,84 461,42 4,65 7,46 16,19
Cap de tallers 1.849,26 13,74 0,00 0,00 0,00 462,32 0,00 0,00 15,87
Capellà 1.768,18 19,02 0,00 0,00 0,00 442,05 5,06 8,11 15,18
Resident 3 1.636,18 0,00 0,00 0,00 0,00 409,05 0,00 0,00 14,04
Oficial tècnic admtiu./iva 1.795,04 18,83 0,00 0,00 0,00 448,76 4,65 7,46 15,41
Cap de cuina 1.806,88 14,14 0,00 0,00 0,00 451,72 0,00 0,00 15,51
Documentalista 2.355,62 0,00 0,00 0,00 0,00 588,91 5,81 9,35 20,22
Cap treball social 2.214,37 0,00 0,00 0,00 0,00 553,59 5,81 9,35 19,01
Metge/essa col·laborador 1.718,34 0,00 0,00 0,00 0,00 429,59 0,00 0,00 14,75
Resident 4 1.718,34 0,00 0,00 0,00 0,00 429,59 0,00 0,00 14,75
Resident 5 1.718,34 0,00 0,00 0,00 0,00 429,59 0,00 0,00 14,75
Psicòleg/òloga 1.718,34 0,00 0,00 0,00 0,00 429,59 0,00 0,00 14,75
Cap negociat 2.007,89 20,00 0,00 0,00 0,00 501,97 4,77 7,66 17,24
Cap facturació 1.887,04 16,02 0,00 0,00 0,00 471,76 0,00 0,00 16,20
Adjunt/a 1 2.071,04 0,00 0,00 0,00 0,00 517,76 0,00 0,00 17,78
Supervisor/a 2.306,02 0,00 49,60 49,60 49,60 576,51 5,81 9,35 20,22
Cap de recursos humans 2.165,20 18,37 0,00 0,00 0,00 541,30 0,00 0,00 18,59
Cap de seguretat 2.165,20 18,37 0,00 0,00 0,00 541,30 0,00 0,00 18,59
Cap zona admtiva. 2.167,43 18,37 0,00 0,00 0,00 541,86 0,00 0,00 18,60
Supervisor/a sub. div. 2.589,56 26,80 0,00 0,00 56,37 647,39 6,62 10,62 22,23
Cap adm. personal 2.398,94 20,35 0,00 0,00 0,00 599,74 0,00 0,00 20,59
Cap d’admissions 2.449,95 20,78 0,00 0,00 0,00 612,49 0,00 0,00 21,03
Cap comptabilitat 2.524,40 21,41 0,00 0,00 0,00 631,10 0,00 0,00 21,67
Adjunt 2 2.688,48 0,00 0,00 0,00 0,00 672,12 0,00 0,00 23,08
Cap àrea d’infermeria 2.695,04 22,86 0,00 0,00 0,00 673,76 0,00 0,00 23,13
Cap serv. usuaris 2.695,04 22,86 0,00 0,00 0,00 673,76 0,00 0,00 23,13
Caixer/a 2.923,15 24,79 0,00 0,00 0,00 730,79 0,00 0,00 25,09
Cap de compres 3.205,83 27,19 0,00 0,00 0,00 801,46 0,00 0,00 27,52
Cap secció 3.205,83 0,00 0,00 0,00 0,00 801,46 0,00 0,00 27,52
Cap servei 3.752,40 0,00 0,00 0,00 0,00 938,10 0,00 0,00 32,21
Cap dep. assistencial 3.823,96 0,00 0,00 0,00 0,00 955,99 0,00 0,00 32,82

Valor hora guàrdia supervisió, per a 2005 en dissabtes i diumenges: 23,72 euros.
Valor hora guàrdia supervisió, per a 2005 en festius intersetmanals: 24,55 euros.

Any 2006

C PT S F PE PP PC PN PFD PFE HMG
Ascensorista 1.295,81 14,01 0,00 0,00 0,00 323,95 3,73 5,96 11,12
Ajudant/a Sanitari 1.295,81 14,01 0,00 0,00 0,00 323,95 3,73 5,96 11,12
Cosidor/a 1.295,81 14,01 0,00 0,00 0,00 323,95 3,73 5,96 11,12
Budager/a 1.295,81 14,01 0,00 0,00 0,00 323,95 3,73 5,96 11,12
Netejador/a 1,96 1.295,81 14,01 0,00 28,16 0,00 323,95 3,73 5,96 11,12
Peó 1.295,81 14,01 0,00 0,00 0,00 323,95 3,73 5,96 11,12
Marmitó/ona 1.295,81 14,01 0,00 0,00 0,00 323,95 3,73 5,96 11,12
Planxador/a 1.295,81 14,01 0,00 0,00 0,00 323,95 3,73 5,96 11,12
Ordenança 1.358,20 14,73 0,00 0,00 0,00 339,55 3,92 6,25 11,66
Porter/a 1.358,20 14,73 0,00 0,00 0,00 339,55 3,92 6,25 11,66
Auxiliar admtiu. 1.411,24 15,10 0,00 0,00 0,00 352,82 4,02 6,44 12,11
Auxiliar infermeria 1.411,24 15,10 0,00 34,29 0,00 352,82 4,02 6,44 12,11
Auxiliar sanitari 1.411,24 15,10 0,00 34,29 0,00 352,82 4,02 6,44 12,11
Telefonista 1.411,24 15,10 0,00 0,00 0,00 352,82 4,02 6,44 12,11
Ajudant/a de cuina 2,20 1.389,38 15,10 0,00 0,00 0,00 347,34 4,02 6,44 11,93
Ajudant/a d’ofici 1.389,38 15,10 0,00 0,00 0,00 347,34 4,02 6,44 11,93
Vigilant/a jurat 1.442,39 15,46 0,00 0,00 0,00 360,60 4,10 6,58 12,38
Cuiner/a 2 1.442,53 15,46 0,00 0,00 0,00 360,64 4,10 6,58 12,38
Oficial/a 2 tallers 1.442,53 15,46 0,00 0,00 0,00 360,64 4,10 6,58 12,38
Tècnic/a assimilat 1.590,66 16,91 0,00 37,54 0,00 397,67 4,49 7,23 13,65
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C PT S F PE PP PC PN PFD PFE HMG
Tècnic/a FP2 1.590,66 16,91 0,00 37,54 0,00 397,67 4,49 7,23 13,65
Xofer/a 1.590,81 16,91 0,00 0,00 0,00 397,70 4,49 7,23 13,66
Cuiner/a 1 1.590,81 16,91 0,00 0,00 0,00 397,70 4,49 7,23 13,66
Delineant/a 1.590,81 16,91 0,00 0,00 0,00 397,70 4,49 7,23 13,66
Fotògraf/a 2,46 1.590,81 16,91 0,00 0,00 0,00 397,70 4,49 7,23 13,66
Oficial/a 1 tallers 1.590,81 16,91 0,00 0,00 0,00 397,70 4,49 7,23 13,66
Oficial/a admtiu. 1.590,81 16,91 0,00 0,00 0,00 397,70 4,49 7,23 13,66
Promotor/a banc de sang 1.590,81 16,91 0,00 0,00 0,00 397,70 4,49 7,23 13,66
Secretari/ària 1.590,81 16,91 0,00 0,00 0,00 397,70 4,49 7,23 13,66
Hoste/essa informació 1.569,73 16,93 0,00 0,00 0,00 392,43 4,49 7,23 13,47
Secretari/ària tècnica 1.715,38 18,12 0,00 0,00 0,00 428,85 4,64 7,43 14,72
Resident 1 1.597,52 0,00 0,00 0,00 0,00 399,38 0,00 0,00 13,71
Cap d’equip 1.849,22 18,47 0,00 0,00 0,00 462,31 4,65 7,45 15,87
Subencarregat/ada 1.755,27 18,47 0,00 0,00 0,00 438,82 4,65 7,45 15,07
Resident 2 1.634,98 0,00 0,00 0,00 0,00 408,75 0,00 0,00 14,03
Aparellador/a 1.888,21 18,91 0,00 0,00 0,00 472,05 4,77 7,65 16,21
Encarregat/ada 1.794,27 18,91 0,00 0,00 0,00 448,57 4,77 7,65 15,40
Cap gestió d’estocs 1.794,27 14,02 0,00 0,00 0,00 448,57 0,00 0,00 15,40
Sotscap de cuina 2,75 1.794,27 18,91 0,00 0,00 0,00 448,57 4,77 7,65 15,40
ATS/DI 1.891,83 18,94 41,86 41,86 41,86 472,96 4,77 7,65 16,60
Assistent/a Social 1.891,83 18,94 41,86 0,00 41,86 472,96 4,77 7,65 16,60
Fisioterapeuta 1.891,83 18,94 41,86 41,86 41,86 472,96 4,77 7,65 16,60
Llevador/a 1.891,83 18,94 41,86 41,86 41,86 472,96 4,77 7,65 16,60
Pèrit/a químic 1.891,83 18,94 0,00 0,00 41,86 472,96 4,77 7,65 16,24
Podòleg/òloga 1.891,83 18,94 41,86 0,00 41,86 472,96 4,77 7,65 16,60
Cap de tallers 1.895,49 14,08 0,00 0,00 0,00 473,88 0,00 0,00 16,27
Capellà 1.812,38 19,50 0,00 0,00 0,00 453,10 5,19 8,31 15,56
Resident 3 1.677,08 0,00 0,00 0,00 0,00 419,28 0,00 0,00 14,40
Oficial tècnic admtiu. 1.839,92 19,30 0,00 0,00 0,00 459,98 4,77 7,65 15,79
Cap de cuina 1.852,05 14,49 0,00 0,00 0,00 463,01 0,00 0,00 15,90
Documentalista 2.414,51 0,00 0,00 0,00 0,00 603,63 5,96 9,58 20,73
Cap treball social 2.269,73 0,00 0,00 0,00 0,00 567,43 5,96 9,58 19,48
Metge/essa col·laborador 1.761,30 0,00 0,00 0,00 0,00 440,33 0,00 0,00 15,12
Resident 4 1.761,30 0,00 0,00 0,00 0,00 440,33 0,00 0,00 15,12
Resident 5 1.761,30 0,00 0,00 0,00 0,00 440,33 0,00 0,00 15,12
Psicòleg/òloga 1.761,30 0,00 0,00 0,00 0,00 440,33 0,00 0,00 15,12
Cap negociat 2.058,09 20,50 0,00 0,00 0,00 514,52 4,89 7,85 17,67
Cap facturació 1.934,22 16,42 0,00 0,00 0,00 483,55 0,00 0,00 16,60
Adjunt/a 1 2.122,82 0,00 0,00 0,00 0,00 530,70 0,00 0,00 18,22
Supervisor/a 2.363,67 0,00 50,84 50,84 50,84 590,92 5,96 9,58 20,73
Cap de recursos humans 2.219,33 18,83 0,00 0,00 0,00 554,83 0,00 0,00 19,05
Cap de seguretat 2.219,33 18,83 0,00 0,00 0,00 554,83 0,00 0,00 19,05
Cap zona admtiu. 2.221,62 18,83 0,00 0,00 0,00 555,41 0,00 0,00 19,07
Supervisor/a sub. div. 2.654,30 27,47 0,00 0,00 57,78 663,57 6,79 10,89 22,78
Cap adm. personal 2.458,91 20,86 0,00 0,00 0,00 614,73 0,00 0,00 21,11
Cap d’admissions 2.511,20 21,30 0,00 0,00 0,00 627,80 0,00 0,00 21,56
Cap comptabilitat 2.587,51 21,95 0,00 0,00 0,00 646,88 0,00 0,00 22,21
Adjunt 2 2.755,69 0,00 0,00 0,00 0,00 688,92 0,00 0,00 23,65
Cap àrea d’infermeria 2.762,42 23,43 0,00 0,00 0,00 690,60 0,00 0,00 23,71
Cap serv. usuaris 2.762,42 23,43 0,00 0,00 0,00 690,60 0,00 0,00 23,71
Caixer/a 2.996,23 25,41 0,00 0,00 0,00 749,06 0,00 0,00 25,72
Cap de compres 3.285,98 27,87 0,00 0,00 0,00 821,50 0,00 0,00 28,21
Cap secció 3.285,98 0,00 0,00 0,00 0,00 821,50 0,00 0,00 28,21
Cap servei 3.846,21 0,00 0,00 0,00 0,00 961,55 0,00 0,00 33,01
Cap del. assistencial 3.919,56 0,00 0,00 0,00 0,00 979,89 0,00 0,00 33,64

Valor hora guàrdia supervisió, per a 2006 en dissabtes i diumenges: 24,31 euros.
Valor hora guàrdia supervisió, per a 2006 en festius intersetmanals: 25,16 euros.
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ANNEX 2

Antiguitat

CA: categoria; A: valor trienni mensual euros 2005; B: valor quinquenni mensual
euros 2005; C: valor trienni mensual euros 2006; D: valor quinquenni mensual eu-
ros 2006.

CA A B C D
Cap dep. assistencial .......................... 47,56 95,12 48,75 97,50
Cap servei ........................................... 46,46 92,92 47,62 95,24
Cap secció ........................................... 39,66 79,32 40,65 81,30
Adjunt/a 2 ........................................... 33,21 66,42 34,04 68,08
Adjunt/a 1 ........................................... 27,36 54,72 28,04 56,08
Metge/essa col.laborador/a ............... 20,14 40,28 20,64 41,28
Resident 5 ........................................... 20,14 40,28 20,64 41,28
Resident 4 ........................................... 20,14 40,28 20,64 41,28
Resident 3 ........................................... 19,01 38,02 19,49 38,98
Resident 2 ........................................... 18,45 36,90 18,91 37,82
Resident 1 ........................................... 17,95 35,90 18,40 36,80
Psicòleg/òloga .................................... 20,14 40,28 20,64 41,28
Cap de negociat ................................. 19,76 39,52 20,25 40,50
Oficial tècnic admtiu./iva .................. 16,72 33,44 17,14 34,28
Cap de cuina ....................................... 19,01 38,02 19,49 38,98
Secretari/ària ...................................... 16,72 33,44 17,14 34,28
Secretari/ària tècnic ........................... 16,72 33,44 17,14 34,28
Oficial/a admtiu./iva .......................... 16,72 33,44 17,14 34,28
Auxiliar admtiu./iva .......................... 14,36 28,72 14,72 29,44
Assistent/a social ............................... 27,25 54,50 27,93 55,86
Promotor/a banc de sang .................. 16,72 33,44 17,14 34,28
Xofer/a ................................................ 16,72 33,44 17,14 34,28
Supervisor/a ....................................... 27,25 54,50 27,93 55,86
Supervisor/a sub.div. .......................... 27,25 54,50 27,93 55,86
ATS/DI ............................................... 27,25 54,50 27,93 55,86
Fisioterapeuta .................................... 27,25 54,50 27,93 55,86
Llevador/a .......................................... 27,25 54,50 27,93 55,86
Podòleg/òloga .................................... 27,25 54,50 27,93 55,86
Pèrit/a químic ..................................... 27,25 54,50 27,93 55,86
Tècnic/a assimilat ............................... 20,45 40,90 20,96 41,92
Tècnic/a FP 2 ...................................... 20,45 40,90 20,96 41,92

CA A B C D
Auxiliar d’infermeria ........................ 14,36 28,72 14,72 29,44
Auxiliar sanitari ................................. 14,36 28,72 14,72 29,44
Encarregat/ada .................................. 16,72 33,44 17,14 34,28
Subencarregat/ada ............................. 16,72 33,44 17,14 34,28
Cap d’equip ........................................ 16,72 33,44 17,14 34,28
Oficial/a 1 tallers ................................ 16,72 33,44 17,14 34,28
Oficial/a 2 tallers ................................ 14,46 28,92 14,82 29,64
Ajudant/a d’ofici ................................ 14,36 28,72 14,72 29,44
Sotscap de cuina ................................ 16,84 33,68 17,26 34,52
Cuiner/a 1 ........................................... 16,72 33,44 17,14 34,28
Cuiner/a 2 ........................................... 14,46 28,92 14,82 29,64
Ajudant/a de cuina ............................ 14,36 28,72 14,72 29,44
Marmitó/ona ...................................... 13,29 26,58 13,62 27,24
Vigilant jurat ...................................... 14,46 28,92 14,82 29,64
Porter/a ............................................... 14,15 28,30 14,50 29,00
Ordenança .......................................... 14,15 28,30 14,50 29,00
Ascensorista ....................................... 13,29 26,58 13,62 27,24
Ajudant/a sanitari .............................. 13,29 26,58 13,62 27,24
Cosidor/a ............................................ 13,29 26,58 13,62 27,24
Planxador/a ........................................ 13,29 26,58 13,62 27,24
Bugader/a ........................................... 13,29 26,58 13,62 27,24
Netejador/a ........................................ 13,29 26,58 13,62 27,24
Peó ...................................................... 13,29 26,58 13,62 27,24
Aparellador/a ..................................... 27,25 54,50 27,93 55,86
Delineant/a ......................................... 16,72 33,44 17,14 34,28
Hoste/essa informació ....................... 16,72 33,44 17,14 34,28
Telefonista .......................................... 14,36 28,72 14,72 29,44
Fotògraf/a ........................................... 16,72 33,44 17,14 34,28
Capellà ................................................ 19,76 39,52 20,25 40,50
Caixer/a .............................................. 36,13 72,26 37,03 74,06
Cap zona adminst. ............................. 25,76 51,52 26,40 52,80
Cap àrea infermeria ........................... 33,29 66,58 34,12 68,24
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ANNEX 4

Guàrdies metges

C: categoria; PL: presència en dia laborable; PF: pre-
sència en dia festiu; LL: localitzable en dia laborable;
LF: localitzable en dia festiu. En euros

2005

C PL PF LL LF
Cap dep.
assistencial ............. 17,24 25,88 9,16 13,75
Cap servei .............. 17,24 25,88 9,16 13,75
Cap secció .............. 17,24 25,88 9,16 13,75
Adjunt .................... 17,24 25,88 9,16 13,75
Metge
col·laborador ........... 8,08 12,13 — —
Resident 5 ................ 8,08 12,13 — —
Resident 4 ................ 8,08 12,13 — —
Resident 3 ................ 8,08 12,13 — —
Resident 2 ................ 8,08 12,13 — —
Resident 1 ................ 8,08 12,13 — —

2006

C PL PF LL LF
Cap dep.
assistencial ............. 17,67 26,53 9,39 14,09
Cap servei .............. 17,67 26,53 9,39 14,09
Cap secció .............. 17,67 26,53 9,39 14,09
Adjunt .................... 17,67 26,53 9,39 14,09
Metge
col·laborador ........... 8,28 12,43 — —
Resident 5 ................ 8,28 12,43 — —
Resident 4 ................ 8,28 12,43 — —
Resident 3 ................ 8,28 12,43 — —
Resident 2 ................ 8,28 12,43 — —
Resident 1 ................ 8,28 12,43 — —

ANNEX V

Acord en matèria de carrera professional i catàleg
de llocs de treball

Ambdues parts acorden:

1. Desenvolupar la implantació de la carre-
ra professional i catàleg de llocs de treball.

2. El període d’implantació finalitza el 31 de
desembre de 2007. El còmput del temps com
serveis prestats finalitza igualment en la citada
data. A l’efecte del còmput del temps de serveis
prestats es comptabilitzarà l’antiguitat en l’em-
presa en el HCP i en la categoria professional
a avaluar.

3. Els nivells a què s’ha arribat en la carre-
ra professional i catàleg de llocs de treball du-
rant la fase d’implantació són consolidables i ir-
reversibles.

4. La fase d’implantació queda determinada
de la següent manera:

Any 2004
Col·lectiu diplomats
1r semestre:
Antiguitat de 6 a 12 anys: 72,12 euros/mes.
Antiguitat de 13 a 29 anys: 72,12 euros/mes.
Antiguitat superior a 30 anys: 72,12 euros/

mes.
Segon semestre:
Antiguitat de 6 a 12 anys: 72,12 euros/mes.
antiguitat de 13 a 29 anys: 84,14 euros/mes.
antiguitat superior a 30 anys: 96,16 euros/mes.
Col·lectius no diplomats

FPII (a partir dels 6 anys): 18,03 euros/mes.
Aux FPI (“ “): 18,03 euros/mes.
Aux SAN (“ “): 18,03 euros/mes.
Peons (“ “): 18,03 euros/mes.

Any 2005
Col·lectiu diplomats
1r semestre
Antiguitat de 6 a 12 anys: 78,13 euros/mes.
Antiguitat de 13 a 29 anys 108,18 euros/mes.
antiguitat superior a 30 anys: 120,20 euros/

mes.
2n semestre
Antiguitat de 6 a 12 anys: 78,13 euros/mes.
Antiguitat de 13 a 29 anys: 138,23 euros/mes.
Antiguitat superior a 30 anys: 222,37 euros/

mes.
Col·lectius no diplomats:
FPII (a partir de los 6 anys): 30,05 euros/mes.
Aux FPI (“ “): 24,04 euros/mes.
Aux SAN (“ “): 24,04 euros/mes.
Peons (“ “): 18,03 euros/mes.

Any 2006
col·lectius diplomats:
1r semestre
Antiguitat de 6 a 12 anys: 90,15 euros/mes.
Antiguitat de 13 a 29 anys: 138,23 euros/mes.
Antiguitat superior a 30 anys: 222,37 euros/

mes.
2n semestre
Antiguitat de 6 a 12 anys: 90,15 euros/mes.
Antiguitat de 13 a 29 anys: 150,25 euros/mes.
Antiguitat superior a 30 anys: 240,40 euros/

mes.
Col·lectius no diplomats:
FPII (a partir dels 6 anys): 42,07 euros/mes.
Aux FPI (“ “): 36,06 euros/mes.
Aux SAN (“ “): 30,05 euros/mes.
Peons (“ “): 18,03 euros/mes.

Any 2007 (fase avaluació de mèrits)
En aquesta fase s’avaluaran els nivells asso-

lits en la fase d’implantació per l’any 2008.
Col·lectius diplomats:
Antiguitat de 6 a 12 anys: 90,15 euros/mes.
Antiguitat de 13 a 29 anys: 150,25 euros/mes.
Antiguitat superior a 30 anys: 240,40 euros/

mes.
Col·lectius no diplomats:
FPII (a partir de los 6 anys): 42,07 euros/mes.
Aux FPI (“ “): 36,06 euros/mes.
Aux SAN (“ “): 30,05 euros/mes.
Peons (“ “): 18,03 euros/mes.
Fase de funcionament normalitzada:
Col·lectius diplomats:
Primer nivell: 90,15 euros/mes.
Segon nivell: 150,25 euros/mes.
Tercer nivell: 240,40 euros/mes.
Quart nivell: 300,50 euros/mes.
col·lectius no diplomats:
1r nivell:
FPII (a partir dels 6 anys): 42,07 euros/mes.
Aux FPI (“ “): 36,06 euros/mes.
Aux SAN (“ “): 30,05 euros/mes.
Peons (“ “): 18,03 euros/mes.
2n nivell:
FPII: 84,14 euros/mes.
Aux FPI: 72,12 euros/mes.
Aux SAN: 60,10 euros/mes.
Peons: 36,06 euros/mes.

5. El personal de plantilla, que per motiu de
baixa, excedència, permís, o qualsevol altre
motiu de causa major justificada no pogués

haver sol·licitat formalment la seva adscripció,
podrà fer-ho quan desaparegui la causa, en els
15 dies següents a la seva reincorporació, sen-
se minvament alguna del seu dret.

6. Les quantitats dels diferents nivells retri-
butius que s’expressen en el punt 4 del present
document el són per a la jornada màxima ordi-
nària. Les diferents jornades pactades en con-
veni col·lectiu, percebran les quantitats propor-
cionals a aquesta jornada.

7. Els efectes econòmics de la fase d’implan-
tació seran de 1 de gener de 2004.

8. Les quantitats acordades en el punt 4 se-
ran abonades per 12 mensualitats.

9. Els signants d’aquest preacord pacten que
a partir del pròxim mes de maig (inclusivament),
es començaran a abonar les quantitats corres-
ponents al 1r semestre per al col·lectiu de grau
mig assistencial, i les quantitats establertes per
al col·lectiu no grau mig assistencial.

10. En relació a la carrera professional del
personal diplomat, les parts es comprometen a
tenir dissenyat per a abans que finalitzi el pre-
sent any, les característiques generals del sistema
i les dels diferents nivells, entre els quals s’haurà
de preveure la voluntarietat del sistema, la seva
avaluació (tenint en compte els àmbits d’activitat
assistencial, aportacions des de la participació
i la implicació, aptituds, formació continuada,
docència, investigació), la seva permanència en
els diferents nivells per a la seva progressió, l’es-
tabliment i el reglament de les comissions d’ava-
luació, l’àmbit personal, la permanència míni-
ma en els diferents nivells així com els requisits
d’accés corresponents.

Per a elaborar aquest disseny, es crearà una
comissió entre la Direcció del centre i el Comitè
d’Empresa, en la qual, per la part social, hi haurà
1 membre de cadascuna de les representacions
sindicals del Comitè d’Empresa que haurà de ser
forçosament un professional que tingui una
categoria de diplomat. Així mateix, s’haurà de
tenir elaborat en el mateix termini, l’àmbit per-
sonal i les característiques del segon nivell cor-
responent al col·lectiu no diplomat.

Es crearà una comissió composta per un
membre de cada representació sindical present
en el Comitè d’Empresa i la Direcció de l’em-
presa per elaborar el seu disseny.

11. Les quantitats acordades en el punt 9,
romandran invariables mentre no s’arribi a un
acord en el descrit anteriorment en el punt 10
del present preacord.

(06.177.126)

RESOLUCIÓ
TRI/3050/2006, de 3 de maig, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació de l’Acord de
revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball
de l’empresa Servifood Industrial, SLU, per a
l’any 2006 (codi de conveni núm. 0813402).

Vist l’Acord de revisió salarial del Conveni
col·lectiu de treball de l’empresa Servifood In-
dustrial, SLU, subscrit pels representants de
l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 3
d’abril de 2006, i d’acord amb el que disposen
l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995,


