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PLATAFORMA EMPRESARIAL DESENVOLUPADA 
(UCH, CAPS i ACES) 
 
 

Art. 14 bis. Controls basats en l'ús de les tecnologies de la informació. (NOU) 

Les empreses, amb la finalitat de verificar el compliment de les obligacions laborals  del seu 

personal i  fent ús de la potestat que les atorga l'article 20.3 de l'Estatut dels Treballadors,  podran 

establir : 

- Sistemes biomètrics com la petjada digital per registrar les hores d’entrada, sortida i de  

presència en el centre de treball. 

- Sistemes de videovigilància. 

- Controls sobre l´ús dels sistemes de comunicació i informació posats a disposició del seu 

personal. 

Mitjançant protocols interns les empreses establiran en quina mesura els/les treballadors/es 

poden utilitzar els sistemes de comunicació que l'empresa posi a la seva disposició per 

desenvolupar la seva tasca professional amb finalitats privades, i els efectes del seu 

incompliment. 

Amb caràcter previ a la implantació de les mesures, l’empresa haurà d'informar al seu personal i 

a la seva representació legal. En tot cas aplicarà el principi de proporcionalitat. 

 

Article 19 Jornada 
 
19.1 La jornada efectiva de treball, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2019, és la següent: 
 

Jornada grup 1:    1680 hores efectives 
Jornada torn de dia grups 2 al 7: 1644 hores efectives 
Jornada torn de nit grups 2 al 7:  1552 hores efectives 

 
Es respectaran els contractes a temps parcials celebrats tenint en compte un percentatge de la 
jornada a temps complet, de manera que aquest personal no veurà minorada la seva retribució, 
sense perjudici de possibles acords individuals entre empresa i treballador/a. 
 
19.2.- En aquells Centres que tinguin una jornada anual màxima inferior a la establerta en el 
present Conveni, li serà respectada aquella jornada, en els termes i terminis que tinguin pactats, 
com a jornada màxima completa a tots els efectes, excepte als efectes de l’aplicació dels dos 
dies addicionals de lliure disposició a què fa referència la Disposició Addicional segona. 
 
 

Article 20.- Distribució de la jornada 
 
20.2.- Respecte del personal dels grups professoinals 4, 5, 6 i 7, la distribució irregular de la 
jornada al llarg de l’any podrà ser de fins a un 10% de la jornada anual contractada (proporcional 
al temps de prestació de servei durant l’any), en els termes següents: 
 

a. La distribució irregular de la jornada estarà limitada exclusivament pels períodes 
mínims de descans diari, setmanal i anual que vinguin establerts per la Llei en cada 
moment, sense que sigui aplicable cap altra limitació. 
 

b. Al personal que estigui gaudint de reducció de jornada per cura de familiars, no se’l 
podrà efectuar distribució irregular de la jornada cap tipus de flexibilitat, excepte 
acord entre les parts. 

 

c. Aquest percentatge de jornada (10%) no caldrà que estigui calendaritzat. Per tant, 
només caldrà calendaritzat el 90% de la jornada anual. 
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d. El personal haurà de conèixer amb un preavís mínim de cinc dies el dia i l’hora de la 
prestació de treball. En cas d’urgència (incidènts sobrevinguts no previsibles en el 
termini definit anteriorment), el preavís serà de 24 hores. 

 
 
 

Article 23 Festius intersetmanals del pesonal dels grups 4, 5, 6 i 7 
 
Amb independència dels 14 dies festius intersetmanals fixats en el calendari oficial del 
Departament d’Empresa i Ocupació, tot el personal dels grups 4, 5, 6 i 7 disposarà, per aplicació 
de Conveni, de dos dies més de festa, un dia per Setmana Santa i l’altre per Nadal, que també 
esp odran gaudir dintre de les dues setmanes anteriors i posteriors a la que coincideixi amb la 
de Setmana Santa o amb la de Nadal. 
 
A partir de l’exercici 2018 un d’aquests dos dies tindrà la consideració de jornada efectivament 
treballada. 
 
 

Article 31.- Complement funcional i complement de responsabilitat, supervisió, 
coordinació o comandament 
 
31.1.- Es defineix com un complement funcional o de lloc de treball de caràcter no consolidable i 
destinat a remuner les condicions particulars d’alguns llocs de treball, ja sigui per les seves 
especials característiques, o ja siguin per tractar-se de llocs de treball de confiança, que realitzin 
tasques d’especial responsabilitat, comandament, supervisió o coordinació. 
 
31.2.- Aquest complement es percebrà mentre es desenvolupi la tasca corresponent d’especial 
responsabilitat, comandament, supervisió o coordinació i es deixarà de percebre quan es deixin 
d’exercitar, per qualsevol causa (inclós el desistiment), les funcions esmentades. 
 
31.3.- Les quantitats d’aquest complement venen fixades a l’annes 7. 
 
 

Article 36.- Retribució variable per objectius (DPO) 
 
36.2.- Retribució variable dels grups 3 al 7 (excepte el grup 3 nivell II). 
 
S’estableix un sistema de retribució variable per al personal de plantilla dels grups 3 al 7, excepte 
el grup 3 nivell II, que consistirà en una paga equivalent a l’import d’una mensualitat del salari 
base, que es percebrà en el mes de març de cada any. Per tenir dret a la percepció de la retribució 
variable s’han d’haver prestat serveis durant un mínim de sis mesos durant l’any natural. sempre 
i quan el/la treballador hagi assolit els següents objectius: 
 
A nivell de cada empresa es podran establir els objectius per tenir dret al cobrament de la 
retribució variable.  
 
Pel cas que a l’empresa no s’hagin establert els objectius, de forma subsidirària s’aplicaran els 
següents: 
 

1. Presència efectiva en el seu lloc de treball durant el 96 per cent de la seva jornada 
referida al període objecte de valoració. A aquests únics efectes no computaran 
negativament ni el gaudiment dels permisos retribuïts establerts pel Conveni, ni lús del 
crèdit horari sindical o, en el seu cas, per a la realització de les funcions de delegat de 
prevenció, ni els permisos per maternitat, paternitat, per adopció o acolliment, o baixa 
per risc durant l’embaràs, ni lactància, ni fins a 30 dies naturals durany l’any natural 
d’incapacitat temporal per accident de treball o malaltia professional en un o varis 
processos 
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2. La corresponsabilització en la correcta utilització dels equips individuals i en l’aplicació 
de les mesures que, en matèria de prevenció de riscs laborals, hagi implantat l’empresa 
en el centre de treball on presti els seus serveis i per a la qual habi rebut la oportuna 
formació o informació. S’entendrà que no s’ha complet l’objectiu vinculat a la prevenció 
de riscs laborals quan el/la treballador/a hagi estat amonestat/da per escrit o 
sancionat/da per l’incompliment dels seus deures en aquesta matèria. 

 

3. Cadascun d’aquests dos objectius tindrà la següent ponderació respecte a la meritació 
de la retribució variable: 

 

• Presència en el lloc de treball: 70% 

• Corresponsabilització en la prevenció de riscs laborals: 30% 
 

4. En cas que s’hagi assolit els sis mesos de prestació de serveis al final de l’any natural 
es tindrà dret, respecte a l’objectiu primer (que suposa el 70%), a la percepció de la part 
proporcional del 70% en funcio dle període efectivament treballat en aquest any i amb 
els requisits i criteris fixats al 36.2.1. 
 

5. Així mateix, si es dóna aquest requisit de prestació de serveis de sis mesos en l’any 
natural, es tindrà dret a la percepció del 30%, amb independència per al seu abonament 
del temps efectivament treballat en aquests sis mesos, sempre que no hi hagi cap sanció 
de les refereides al 36.2.2. Si una persona té un o més períodes contractats que sumin 
sis mesos en l’any, serà suficient qualsevol temps efectivament treballt (perquè la resta 
de temps eswtigui en situació d’incapacitat temporal, per exemple) per tenir dret a la 
percepció. 

 

6. El personal fix de plantilla també percebrà el 30% amb independència, per al seu 
abonament, del temps efectivament treballat, sempre que no hi hagi cap sanció de les 
referides al 36.2.2 i algun temps de prestació efectiva de serveis. 

 

7. La percepció d’aquests imports serà sempre porporcional al percentatge de jornada 
contractada. 

 

S’adjunta en l’annex 9 una taula amb els imports màxim per lloc de treball que correspondient a 

l’assoliment del 100% dels objectius durant els anys 2015 i 2016. 

 
36.3.- Durant tota la vigència del present Conveni, la retribució variable per objectius (DPO) de 
tots els grups professionals es meritarà, en el seu cas, anualment, i només es podrà percebre en 
cas que l’empresa assoleixi l’equilibri pressupostari i financer. Complerta la condició expressada, 
només s’abonarà, per aquest concepte, la quantitat que no comprometi l’equilibri. 
 
En cas que l’empresa aboni retribució variable per objectius (DPO), el primer 15% de la quantitat 
a abonar en relació al valor teòric establert al Conveni, no estarà subjecte a cap tpus de valoració, 
ni tant sols a l’assoliment del nivell mínim del 40% establert a l’article 36.1.3 del present Conveni. 
Aquest percentatge anirà disminuint a raó d’un 5% anual per cada any de vigència del Conveni 
a partir del 2019 (2019 → 10%, 2020 → 5%, 2021 → 0%). 
 
Durant la vigència del present Conveni i amb caràcter transitori, la situació d’incapacitat temporal, 
ja sigui per contingèncis comuns o per contingències professionals (malaltia professional i 
accident de treball), no penalitzarà a efecte del sistema de retribució variable establert en aquest 
article, excepte per aquells empreses que estiguin abonant un percentatge igual o superior al 
50% de la DPO. 

 
Article 42.- Permisos retribuits 
 
42.2.- El personal afectat per aquest Conveni tindrà dret a una bossa d’hores (en funció del torn 
que tingui assignat) anual, que tindran la consideració de treball efectiu a tots els efectes i que 
no precisaran de justificació per al seu gaudiment.  
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Aquestes hores es podran gaudir de la forma que s’indica: 
 

• Torn de dia → Fins a 24 hores any, que s’hauran de gaudir a raó de 8 hores en cada 
quadrimestre., i en jornades senceres, excepte pacte en contrari o excepte fraccions que 
no arribin a una jornada sencera. 
 

• Torn de nit → Fins a 30 hores any, que s’hauran de gaudir a raó de 10 hores en cada 
quadrimestre. 
 

• Aquestes hores s’hauran de gaudir en fraccions de jornades senceres, excepte pacte en 
contrari, o excepte fraccions que no arribin a una jornada sencera. 
 

• Aquestes hores es gaudiran en proporció pel cas de jornades a temps parcial o per 
vinculacions de durada inferior a l’any natural 

 
 
 

Article 51. Garanties en cas d’arrest (Suprimir està a l’ET).  
 
 

Article 52  
 
52.1 El personal amb fills o filles amb una discapacitat física, psíquica o sensorial, reconeguda 
pel Departament de la Generalitat o organisme competent en la matèria, igual o superior a un 
33%, que no realitzin activitat retributiva alguna, percebrà un ajut mensual de 30 euros. 
 
52.2. El personal amb fills o filles amb una discapacitat física, psíquica o sensorial, reconeguda 
pel Departament de la Generalitat o organisme competent en la matèria, igual o superior a un 
33%, tindrà preferència en els canvis de torn per tal de conciliar els seus horaris amb els dels 
centres on el fill o filla amb discapacitat rebi atenció. 
 

 
Article 53.- Regulació del règim de millora de la incapacitat temporal 
 
53.3 Per a les situacions d’incapacitat temporal que s’iniciïn a partir del dia 01/01/2019, el règim 
serà idèntic al què s’ha descrit a l’apartat 53.2, amb les següents variacions: 
 

• El complement es calcularà en funció de les retribucions fixes del mes d’inici de la 
incapacitat temporal. 
 

53.4.- En tot cas, s’entén per retribucions fixes, als únics efectes de determinar l’import 
econòmic del complement de la prestació d’IT, les seguents: Salari Base, Plus Conveni, Plus 
de vinculació; Plus funcional i/o de responsabilitat; SIPDP i SIP. 
 

 
Article 55. Jubilació parcial (Suprimir)  
 

 

Article 56. Defunció  

En cas de mort d’un/a treballador/a, el centre o institució pagarà als beneficiaris d’aquest la 
indemnització d’una mensualitat del salari ordinari. Si la defunció es produís en acte de servei o 
com a conseqüència d’aquest seva, la indemnització que hauran de rebre els beneficiaris serà 
de tres mensualitats. 
 
A aquests efectes es considerarà també beneficiari, la persona amb qui hagi conviscut el/la 
difunt/a, formant una parella de fet amb caràcter estable. 
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Si el/la treballador/a no ha manifestat expressament a l’empresa els beneficiaris, seran els hereus 
els que han de rebre la indemnització fixada en aquest article, amb informació als representants 
legals dels treballadors. En el cas que hi hagi més d’un beneficiari o hereu, s’abonarà a cadascú 
d’ells la part alíquota que correspongui. 

 
 

Article 58. Seccions sindicals 
 
58.1 A les empreses amb plantilla superior a 150 treballadors/es es podran constituir seccions 
sindicals i nomenar delegats sindicals, que es regiran d’acord amb el que disposa l'article 10 de 
la Llei Orgànica de Llibertat Sindical, amb els drets i competències continguts a la mateixa llei. 
 
58.2 Per facilitar la participació dels sindicats signants en les diferents comissions que han estat 
establertes en aquest Conveni, el seguiment de la implantació de les noves condicions laborals i 
retributives pactades, aquests sindicats signants podran designar, cadascun d’ells, fins a 4 
delegats sindicals sectorials, sempre que aquest cost social per a les empreses afectades sigui 
compensat degudament en la seva concertació pel Servei Català de la Salut i no repercuteixi 
directament en els seus comptes d’explotació.  
 
Aquests/es delegats/des, tindran la consideració de delegats sindicals sectorials i gaudiran de 
totes les garanties sindicals establertes legal i convencionalment. 
 

57. bis Comitè Intercentres  

En les empreses multicèntriques es constituirà un Comitè Intercentres (CI) amb un màxim de 

13 membres que guardarà la proporcionalitat dels sindicats segons els resultats electorals 

considerats globalment. 

Els membres del CI seran designats entre els components de les diferents representacions 

legals dels treballadors de ca centre.  

Les funcions del CI seran les següents: 

1. Exercir els drets d’informació i consulta que regula l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors 

en aquelles qüestions que afectin a més d’un centre de treball. 

2. Exercir les funcions d’interlocució davant la Direcció de l’Empresa en els procediments de 

consulta previstos en els articles 40, 41, 47, 51 i 83 de l’Estatut dels Treballadors, quan els 

trasllats, modificacions substancials, suspensions de contractes, reduccions de jornada, 

acomiadaments col·lectius o inaplicacions del Conveni afectin a més d’un centre de treball. 

3. La interposició de conflictes col·lectius que afectin a més d’un centre de treball. 

4. La negociació col·lectiva de pactes d'empresa quan la unitat de negociació inclogui més 

d'un centre de treball. 
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La identitat de les persones que hagin de realitzar les funcions de delegat sindical sectorial 
s’haurà de comunicar a la direcció del centre en que presta els seus serveis, i a les direccions de 
les associacions empresarials signants i el seu nomenament haurà de ser per a tota la vigència 
del Conveni. 

 
 

RÈGIM DISCIPLINARI:  
 
Article 60. Faltes 
 
60.1 Es considerarà falta tot acte o omissió del personal que representi una infracció dels deures 
i funcions que tingui encomanats o resulti contrari al que preceptuen les disposicions legals 
vigents. 
 
60.2. Les faltes o infraccions laborals del personal es classifiquen en lleus, greus i molt greus.  
 
 

Article 61 
 
Graduació de les faltes 
De conformitat amb la classificació que conté l’article anterior, i sense caràcter restrictiu, 
l’enumeració de les faltes és la següent: 
 
61.1 Faltes lleus 

 
a) Les de puntualitat injustificada en l’assistència al treball, superior a deu minuts i inferior a 

vint, que no causin perjudici irreparable. 
 
b) La mera desatenció o descortesia amb les persones amb que es relacioni durant el servei. 

Art. 58.3 Les empreses facilitaran a les seccions sindicals que hagin obtingut participació a 

la representació legal dels treballadors un taulell d'anuncis "on line" a la intranet corporativa, 

en substitució dels taulells d’anuncis físics . La difusió d’informació a través dels taulells 

d’anuncis haurà de respectar la legislació en matèria de protecció de dades. 

Art. 58. 4 Sense perjudici del deure de sigil els sindicats, quan en l'exercici de les seves 

funcions siguin cessionaris de dades personals dels/de les treballadors/es, utilitzaran 

aquestes dades estrictament amb la finalitat i la proporcionalitat per a les que els hagin estat 

comunicades i estaran obligats a complir amb la legislació en matèria de protecció de dades. 

Art. 58.5 Ús sindical del correu electrònic    

Per facilitar la comunicació de la representació legal dels treballadors i de les seccions 

sindicals legalment constituïdes amb representació als comitès d'empresa, les empreses 

habilitaran un compte específic de correu electrònic corporatiu a cadascuna d'elles.  

En l'àmbit de cada empresa es determinarà per acord entre aquesta i la representació legal 

dels treballadors els termes i condicions dels enviaments de documentació i informació per 

aquest mitjà que tinguin per destinataris la totalitat o una part de  la plantilla. 

Les comunicacions, trameses d'informació i enviament de documents hauran de tenir 

contingut estrictament laboral o sindical relacionat directament amb l'exercici de les funcions 

de representació legal o sindical  dels treballadors de l'empresa, sense que pugui utilitzar-se 

el correu electrònic per altres finalitats i, en allò que escaigui, el seu ús estarà subjecte a la 

normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. 

L'us il·lícit, indegut o l'abús en la utilització  del correu electrònic comportarà la pèrdua 

d'aquest mitjà. En qualsvol cas per no causar dany al normal funcionament de la xarxa 

corporativa no es podran efectuar enviaments massius de documentació 



P à g i n a  7 | 14 

 

 
c) No cursar al seu temps els comunicats per baixa, confirmació o alta per malaltia o accident, 

tret que es provés la impossibilitat d’haver-ho fet. 
 
d) No comunicar a l’empresa el canvi de domicili en el termini màxim de cinc dies després 

d’haver-lo realitzat. 
 
e) La inobservança intranscendent de normes o mesures reglamentàries i d’higiene.  
 
f) No posar cura en la prestació del servei amb la diligència que cal. 
 
g) No comunicar a l’empresa les vicissituds familiars que puguin afectar les assegurances 

socials i plusos familiars dins els cinc dies següents a la seva producció. 
 

h) La mera desobediència als superiors en qualsevol matèria del servei, sempre que la negativa 
no fos manifestada expressament, cas en què es qualificarà com a falta greu. 

 
i) Faltar al treball un dia sense causa justificada. 
 
j) Proferir expressions homòfobes, bifòbiques o transfòbiques. 

 

k) La manca de comunicació a l’empresa dels desperfectes o anomalies observats en els 
aparells, materials o vehicles que s’utilitzin per desenvolupar les  funcions encomanades. 

 
  
61.2 Faltes greus 
 
a) La reiteració o reincidència en la comissió de faltes lleus en el període d’un any comptat a 

partir de la primera falta que s’estigui computant.  
 

b) Les de puntualitat injustificada en l’assistència al treball, superior a vint minuts i inferiors a 
trenta, que  no causin perjudici irreparable. 

 
c) Absentar-se del treball durant la jornada laboral sense el permís necessari o causa 

justificada, sempre que no s’ocasioni perjudici irreparable. La prestació d’auxili a requeriment 
justificat d’un tercer que suposi l’abandonament del lloc de treball no serà motiu de sanció, 
sempre que sigui a les immediacions de centre o institució. 

 
d) La imprudència en el treball respecte del que preveu qualsevol de les normes sobre seguretat 

i higiene, que no ocasioni accidents seriosos o danys al personal o elements de treball. 
 
e) Faltar dos dies al treball sense causa justificada. 
 
f) Mantenir discussions injustificades o violentes durant el treball. 
 
g) La simulació de malaltia o accident. 
 
h) Falsejar les dades aportades a les declaracions formulades a qualssevol dels efectes legals 

per als quals se sol·licitin. 
 
i) L’embriaguesa, sempre que no sigui habitual, cas en què es considerarà com a falta molt 

greu. 
 
j) Les d’indiscreció, negligència o d’ètica professional, sempre que no motivin reclamació per 

part de tercers o impliquin perjudicis irreparables, cas en què es qualificaran com a faltes 
molt greus. 

 
k) Causar danys greus, per negligència greu o mala fe, en la conservació dels locals, del 

maquinari, del material o dels documents. 
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l) La negativa a complir tasques encomanades o aquelles que siguin necessàries per satisfer 
situacions sobrevingudes de compliment urgent. 

 
m) L’exercici d’activitats compatibles sense l’obtenció de l’oportuna autorització. 
 
n) Les accions o omissions dirigides a eludir o alterar  els sistemes de control horari o a impedir 

que siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada de treball propis o aliens. 
 
o) La disminució no habitual del rendiment normal en el treball. 
 
p) Les ofenses de paraula o obra contra els usuaris o pacients i les persones vinculades. 
 
q) L’omissió del deure d’intervenció per fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, bifòbia i 

transfòbia, d’acord amb el que estableixin els protocols vigents a les empreses. 
 

r) La negativa a assistir o realitzar la formació que tingui caràcter obligatori.  
 

s) Fumar dins el perímetre del recinte senyalitzat on està ubicat el centre de treball  
 

t) Incompliment dels protocols implementats en les empreses en matèria de protecció de dades 
personals, llevat que la seva qualificació sigui molt greu. 

 

 
61.4 Faltes molt greus 
 
a) Mereixen aquesta consideració totes les que preveu l’article 54 de l'Estatut dels treballadors, 

i també l’abús d’autoritat per part dels caps. 
 
b) La negativa del personal a temps parcial a la realització de les hores complementàries 

pactades sempre que s’haguessin complert els requisits i règim jurídic que per aquesta 
institució estableix el present conveni col·lectiu. 

 
c) L’assetjament sexual o per raó de sexe, entenent com a tal tota conducta de naturalesa 

sexual o qualsevol altre comportament basat en el sexe que afecti a la dignitat de la dona i 
l’home en el treball, inclosa la conducta de superiors i companys, sempre i quan aquesta 
conducta sigui no desitjada, no raonable i ofensiva pel subjecte passiu de la mateixa, o creï 
un entorn laboral intimidador, hostil o humiliant per a la persona que és objecte de la mateixa; 
o la negativa al sotmetiment d’una persona a aquesta conducta sigui utilitzada com a base 
per a una decisió que tingui efectes sobre l’accés d’aquesta persona a la formació 
professional o a l’ocupació, sobre la continuació de l’ocupació, sobre el salari o sobre 
qualsevol altra decisió relativa al contingut de la relació laboral. 

 
d) L’assetjament moral o psicològic (mobbing), entenent com a tal el comportament negatiu 

entre companys o entre superiors i inferiors jeràrquics, a causa del qual l'afectat/da és objecte 
d’una hostilitat extrema de forma sistemàtica i durant un temps perllongat, sigui quina sigui 
l’expressió de les situacions d’assetjament. 

 
e) Tota actuació envers els companys de feina, els superiors, els subordinats, els usuaris o 

pacients i persones vinculades que suposi discriminació per raó d’origen racial o ètnic, religió 
o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual,  llengua, opinió,lloc de naixement, sexe 
o qualsevol altre condició o circumstància personal o social. 

 
f) L’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió, conviccions, discapacitat, edat o 

orientació sexual. 
 
g) La vulneració del deure de confidencialitat mitjançant la difusió no autoritzada d’informació 

relacionada amb la salut dels pacients o treballadors/es o utilització indeguda de la 
documentació o informació a la que s’hagi tingut accés  per raó de l’exercici de la professió 
o ofici. 
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h) L’accés no autoritzat als fitxers d’històries clíniques i als sistemes d’informació de l’empresa 
 
i) La realització d’activitats incompatibles d’acord amb la normativa sobre incompatibilitats. 
 
j) L’incompliment de l’obligació d’atendre els serveis mínims en cas de vaga. 
 
k) La causació de danys molt greus al patrimoni o als béns de l’empresa, per negligència greu 

o mala fe. 
 
u) La reiteració o reincidència en la comissió de faltes greus en el període d’un any comptat a 

partir de la primera falta que s’estigui computant.  
 
l) La no utilització dels equips de protecció individual posats a disposició del treballador prèvia 

la deguda formació. 
 

m) La negativa a sotmetre’s a les revisions mèdiques obligatòries.  
 

n) La suplantació activa i/o passiva d’un altre treballador. 
 

 

Article 62 Sancions 
 
Les sancions que puguin imposar-se al personal que hagi incorregut en falta o faltes degudament 
comprovades seran les següents: 
 
62.1 Per faltes lleus 
Amonestació verbal o per escrit; suspensió de sou i feina fins a 3 dies. 
 
62.2  Per faltes greus 
Suspensió de sou i feina de 4 a 20 dies. 
 
62.3 Per faltes molt greus 
Suspensió de sou i feina de 21 a 60 dies; trasllat de departament o servei per un període de 3 
mesos fins a un any; inhabilitació per ascendir de categoria durant tres anys com a màxim; 
acomiadament. 
 

Article 63 Procediment sancionador 
 
63.1 Les sancions es comunicaran a l’interessat/da per escrit i de les molt greus, se’n donarà 
coneixement al comitè d’empresa o delegat de personal. Semestralment, la Direcció de l’empresa 
comunicarà a la representació legal dels treballadors el nombre de sancions per faltes lleus i 
greus imposades i la seva tipificació. 
 
63.2 Per la imposició de sancions per falta molt greu s’instruirà expedient sumari. La tramitació 
de l’expedient disciplinari suspendrà el termini de prescripció de la falta fins un màxim de 30 dies 
naturals.  
 
L’expedient s’iniciarà trametent al/la treballador/a un plec de càrrecs en què s’exposaran ... 
 

Art. 68. Contractes per a la formació i aprenentatge 

El contracte per a la formació i aprenentatge es regirà per la normativa aplicable en cada 

moment, amb les següents particularitats: 

a. No es pot celebrar aquest tipus de contracte per als llocs de treball de mossos 

(sanitaris, d’oficis o de serveis), peons (sanitaris, d’oficis o de serveis), 

netejadors/es i, en general, per al personal dels grups professionals 3 al 7 d’aquest 

Conveni. 
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b. El personal contractat amb contracte per a la formació no pot superar el 3% de la 

plantilla de l’empresa, amb un màxim de 25 treballadors/es. 

 

c. La retribució del/de la treballador/a no serà inferior al salariinferior del grup 

professional 7 d’aquest Conveni, en proporció al temps de treball efectiu 

 

Art. 73. Procediment d’acollida. 

Als efectes d’afavorir la més ràpida i correcta integració dels professionals nou-contractats, cada 

institució o centre afectat per aquest conveni elaborarà un protocol d’acollida adreçat al personal 

de nova incorporació que haurà de contemplar un manual d’acollida que, entre altres aspectes 

de caràcter intern, haurà d’incloure informació sobre: 

Informació general: 

- Distribució física dels edificis, indicant els principals serveis i instal·lacions. 

- Documentació relativa a la normativa interna general de prevenció de riscos laborals 

aprovada en el centre de treball. 

- Organigrama del centre. 

Informació específica de les funcions a desenvolupar: 

- Descripció enunciativa i no limitativa de les funcions. 

- Manual de procediments, si n’hi ha. 

- Recull de procediments operatius −si hi són−, a utilitzar pel professional per a un correcte 

desenvolupament de les seves funcions: (protocols, plans de cures, etc.). 

- Relació dels grups de treball i comissions en funcionament en cada servei o àrea de 

referència. 

- Recull de la normativa de funcionament intern (horaris, fulls informatius, etc.). 

- Informació específica de prevenció de riscos laborals relativa al seu grup professional. 

- El manual d’acollida podria ser substituït per qualsevol altre instrument de base tecnològica 

que assoleixi els mateixos objectius. 

Informació sobre el tractament de les dades personals del/la treballador/a 

L'empresa informarà als treballadors  : 

- de l'existència del fitxer en el que quedaran recollides les seves dades personals. 

- de l'obligatorietat de facilitar-les i mantenir-les actualitzades. 

- de les conseqüències disciplinàries que pot comportar la falsedat de les dades 

subministrades. 

- de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i transportabilitat 

en cas de canvi d'empresa. 

- del responsable del fitxer. 

 

La informació que  es facilitarà en el moment de la contractació no eximeix a l'empresa de 

sol·licitar el consentiment exprés del /de la treballador/a quan pretengui donar un tractament a 

les dades no relacionat amb la prestació laboral. 

El procés d’acollida inclourà la transmissió de tota la informació que s’estableixi com a 

necessària, amb la finalitat que els/les professionals tinguin coneixement de les característiques 

pròpies de la prestació de serveis en el sistema sanitari de responsabilitat pública de Catalunya, 

de la cultura i valors propis de la institució, la seva estructura i organització, i també la relativa a 

les seves condicions laborals i professionals. 
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Sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional 

Article 75 

Primer. Marc general 

Segon. Sistema d’incentivació i promoció dels grups 3, 4, 5, 6 i 7 

A. Nivells 

Tots tres nivells tenen el caràcter de consolidable 

Els nivells A i B tenen el caràcter de consolidables 

Tercer. Sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament del grup 2 

2.3 Permanència: els nivells A, B i C són consolidables. L’assoliment del nivell D no significa la 

permanència definitiva en el mateix. Els nivelles A i B són consolidables. L’assoliment dels 

nivells C i D no significa la permanència definitiva en els mateixos. 

Quart. Sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament del grup 1 

3.2. Els nivells del sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament professional, llevat del 

primer, segon i tercer nivell, són de caràcter no consolidable 

 

Article XX. Teletreball o treball a distància. Règim jurídic. (NOU ) 
 

Els avenços tecnològics  estan facilitant a les empreses la possibilitat d’organitzar el treball de 

manera més flexible, tant respecte al temps com al lloc de la prestació laboral. És per això, que 

les parts negociadores convenen en reconèixer el teletreball com una forma de realització de 

l’activitat laboral que facilita una millor conciliació de la vida laboral i personal sota els següents 

principis i criteris: 

• Principi de voluntarietat, tant per als treballadors i treballadores com per a les empreses. 

• Principi de reversibilitat, tant per als treballadors i treballadores com per a les empreses. 

• Principi d’igualtat respecte als treballadors i treballadores que desenvolupen les seves 

funcions en les empreses. 

• Criteri d’adequació a la funció, és a dir, que la mateixa pugui ser realitzada mitjançant 

teletreball. 

• Criteri d’idoneïtat que implica el compliment per part dels treballadors i treballadores 

dels requisits necessaris per desenvolupar el teletreball.  

1. Es considerarà teletreball o treball a distància quan la prestació de l’activitat laboral es realitzi 

total o parcialment en el domicili del/de la treballador/a o en el lloc lliurement escollit per aquest/a, 

de manera alternativa al seu desenvolupament presencial en el centre de treball al que estigui 

adscrit. 

2. El teletreball serà en tot cas voluntari per al/la treballador/a i per a les empreses.  

3. L’empresa tindrà en compte a l’hora d’accedir a la petició de teletreball les característiques del 

lloc des d’on prestarà els serveis a distància el treballador o treballadora. També es tindrà en 

compte l’activitat que es desenvolupa, les necessitats del lloc de treball i l’adequació dels equips 

informàtics i d’accés remot dels que es disposa en el domicili.  

La decisió de denegar la petició del treballador haurà d’estar motivada.  

4. L’acord individual de Teletreball pel qual s’estableixi el treball a distància es formalitzarà 

sempre per escrit i haurà de fer constar, com a mínim, els següents punts: 

a. Vigència i pròrrogues 
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b. Temps de Teletreball (nº d´hores/ dies a la setmana/mes)   
c. Descripció del treball a realitzar. 
d. Objectius i terminis a concretar 
e. Centre o unitat de l’empresa al qual s’està adscrit i especificació del comandament 

corresponent. 
f. *Definició de les qüestions relatives als equips de treball, a la responsabilitat i als 

costos derivats dels mateixos. 
g. Restriccions sobre l’ús dels equips i eines informàtiques que, en el seu cas, 

l’empresa posi a disposició del/de la treballador/a. 
h. Els sistemes de control, que hauran de respectar en tot moment la privacitat del/de 

la treballador/a. 
i. Supòsits de reversibilitat de l’acord. 
j. Determinació del que s’entendrà com “horari de treball” i “trobar-se a disposició” de 

l’empresa. 
k. Règim d’assistència presencial al centre de treball en el cas de teletreball parcial. 

 

5. Els/les empleats/des a distància tindran els mateixos drets que els que prestin íntegrament els 

seus serveis en les dependències de l’empresa, excepte aquells inherents a la realització de la 

prestació laboral de manera presencial durant el temps acordat. En especial, el/la  empleat/da 

tindrà dret a percebre, com a mínim, la retribució total establerta conforme al seu grup 

professional i funcions. 

6. La càrrega de treball i els criteris de resultats del/de la teletreballador/a seran equivalents als 

dels/de les treballadors/es comparables que presten serveis presencialment. 

7. Els/les empleats/des a distància tenen dret a una adequada protecció en matèria de seguretat 

i salut sent d’aplicació, en tot cas, allò establert en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals. Per tal de verificar l’aplicació correcta de les disposicions pertinents 

en matèria de salut i seguretat, l’entitat i els delegats de prevenció tindran accés al lloc de treball, 

dins dels límits legals. Si el treball es realitza en el domicili particular, aquest accés estarà 

subjecte a notificació prèvia i a l’acord d’aquest. 

8. Els/les empleats/des  a distància podran exercir els drets de representació col·lectiva en el 

centre de treball d’adscripció.  

9. Periodicament, segons es convingui en l’acord o contracte, es realizarà una avaluació de 

l’activitat duta a terme per part de l’ empleat/da. L’avaluació negativa podrà comportar la resolució 

de l’acord o contracte de teletreball.  

10. La situació de teletreball podrà finalitzar en qualsevol moment quan el/la treballador/a ho 

demani, amb un període de preavís de 30 dies, sense afectar en cap cas al contracte de treball. 

La modificació de la situació de teletreball anticipada a instància de l’empresa tindrà la 

consideració de modificació substancial de condicions de treball.  

 

Article XX.  Observatori Sectorial.  

1. Com a foro estable de diàleg social sobre matèries d’interès comú, durant la vigència 

d’aquest Conveni es crea un Observatori Sectorial de caràcter paritari, integrat per la 

representació de les organitzaciones empresarials i sindicals signants del present Conveni, 

que realitzarà diferents anàlisis de la realitat sectorial, per estudiar i avaluar pràctiques en el 

sector i i identificar les millors pràctiques organitzatives en matèria de: 

 

– Estabilitat en l’ocupació. 

– Conciliació i Igualdat. 

– Prevenció de riscos laborals. 

– Gestió de l’Absentisme. 

– Formació 
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2. Els resultats i conclusions que s’assoleixin en el si de l’Observatori Sectorial durant la 

vigència del Conveni col·lectiu es portaran a la Comissió Negociadora del Conveni. 

 

3. L’Observatori es dotarà per al seu correcte funcionament de les normes internes que es 

pactin.  

 

xxx.- Igualtat entre dones i homes 

xxx.- Principi de no discriminació 

Les parts afectades per aquest conveni, i en l’aplicació del mateix, es comprometen a promoure 

el principi d’igualtat d’oportunitats i no discriminació per cap causa. 

Aquest compromís comporta, igualment, eliminar els obstacles que puguin incidir en el no-

compliment de igualtat de condicions entre dones i homes, així com posar en marxa mesures 

necessàries per corregir possibles situacions de discriminació. 

En aquest aspecte, les parts reconeixen que el present Conveni contè un conjunt de preceptes 

destinats a afavorir aquest compromís, entre d’altres: 

• Art. 43.6.- Excedència per raons de conciliació de la vida laboral i familiar. 

• Art. 44.- Excedència especial per naeixement o adlpció legal de fill o per cura de familiars. 

• Art. 48.- Pauses i reducció de jornada per lactància o per naixement de fills prematurs. 

• Art. 49.- Reducció de jornada per tenir cura d’un menor o disminuït físic, psíquic, 

sensorial o familiar. 

• Art. 50.- Canvi de lloc de treball durant l’embaràs i situació de part recent. 

• Art. 52.- Mesures de suport a les mares i pares amb fills o filles amb discapacitat. 

• Art. 53.b.- Complement incapacitat temporal per empleades embarassades i per 

víctimens de violència de gènere en situació d’incapacitat temporal 

• Art. 54.- Complement permís maternitat o part. 

• Art. 66.5.11.20 bis.- Exoneració jornada atenció continuada a treballadores en situació 

de risc per embaràs. 

• Art. 76 i 77.- Drets treballadores víctimes violència de gènere 

xxx.- Plans d’igualtat 

Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laborla 

i, amb aquesta finalitat,hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 

descriminació laboral entre dones i homes, mesures que hauran de negociar, i en el seu cas 

acordar, amb els representants legals dels treballadors en la forma que es determina en la 

legislació laboral. 

En el cas de les empreses de més de 250 treballadors, les mesures d’igualtat a què es refereix 

l’apartat anterior s’hauran de dirigir a l’elaboració i aplicacó d’un pla d’igualtat, amb l’abast i 

contingut establerts en aquest capítol, que haurà de ser així mateix objecte de negociaicó en la 

forma que es determina en la legislació laboral. 

Les empreses també elaboraran i aplicaran un pla d’igualtat, prèvia negociació o consulta, en el 

seu cas, amb la representació legal dels treballadors i treballadores, quan l’Autoritat Laboral 

hagués acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per 

l’elaboració i aplicació de l’esmentat pla que en els termes que es fixin en l’indicat acord. 

L’elaboració implantació de plants d’igualtat serà voluntària per a les latres empreses, prèvia 

consulta a la representació legal dels treballadors i treballadores. 

Els Plans d’Igualtat podran contenir mesures referents a les següents matèries: 



P à g i n a  14 | 14 

 

• Accès a l’ocupació 

• Classificació professional 

• Promoció i formació 

• Retribució 

• Ordenació del temps de treball 

A més, els Plans d’Igualtat hauran de contenir: 

• Objectius i terminis a arribar per erradicar qualsevol tipus de discriminació detectada. 

• Accions a desenvolupar per complir els objectius marcats. 

• Avaluació anual del Pla. 

Tot això, d’acord amb els articles 45, 46 i 47 de la Llei d’Igualtat. 

 

Disposició addicional segona (SUPRIMIR) 

 

Barcelona, a 22 de maig de 2018 


