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ACTA DE

tA COMISSIó

Y

NEGOCIADORA DEt PRIMER CONVENI COI.LECTIU

A

DE TREBATL DEIS

CENTRES QUE PERTANYEN
tES XARXES
NTERNAMENT I DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS D'ÀMBIT D'ATENC|ó

pilMÀRn D'unlrrzAcró púBucA DE cATAruNyA AMB AcnvtrAT
coNcERTADA AMB Et SERvEI c¡rntÀ DE tA sALUT

l,- /!^

Per oart de les reoresentaclons sodals:

Comlsslons Obreres (CCOOI

Titulars: Davld Ricart Jordana, Susagna Ribas Rou, Ascensión Rodrlguer Casado, Maryarlta
Capltán Martín, Aurèlia González-Palacios Paino iCarme Ferrer Fllx
I

Assessors: Jaume Gabarró Corbella, Carme Vllella

I

Unió General de Treballadon (UGTI

Tltulars: Nelly Pérez, Rosa

M¡

Pérez Bernalté, José Martlnez Beltran, Susana Garcia So

Carles Bosacoma Mestres

Assessors: lnma Vivar Ruiz, Joan Ramón Barrachina Casals i Mr José Molina Pérez.

Slndicat d'l nfermerla (SATSEI
Titulars: Rosa Prat Sala lXesca MartÍn Gómez.
Assessors: Aurora Menzaneres Miguel

Mefies de Catalunya IMC]
Titulars: JordlCruz Llobet I Carme Bruno Martfnez.
Assessors: Teresa Blasl Gacho
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-r Unló Catalana d'Hospttals

ñ

(ta Un¡ó)

o

Titulars: Xavier Baro Escales, Jordi Nonell Gregori, Josep Vidal Negre, Joaquim Vidiella Vidiella,

j

Joan Grané Alzina, Hèctor Cantero Carrascosa iJoan Maria Adserà Gebell
Assessors: Paco Carretero Palomares

Consorcl Assoclacló Patronal

I Soclal(CAPSSI
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Titulars: Alicia
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$t
I Bunou, Carles Pla Poveda, Miquel Poch Reig i Pilar RolMiguel

f-*
Assoclacló Catalana d'Entltats da Salut (ACESI

ltular:

Elena de la Campa Alonso
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Presldent I Secretàrla: José Antonio Gómez Cid i Luisa Alfonso Rodrþuez
A les dependències dels Serveis Territorial del Departament d'Empresa I Ocupació a Barcelona,

al carrer Albareda, 2-4, de Barcelona, es reuneix a les 16h00' del dia 20 de juliol de 2015
Comissió Negociadora del Convenl.

la

Obre la sessió el Presldent manifestant que l'objectiu de la present reunió consisteix en posar
en comú els escrits de dates 8 I 9 de Juliol de 2015, de la cap de Secció de Registres Laborals
del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catelunya, que requerelx per tal
que es procedelxl e esmenar el contingut d'una sèrie d'articles, per entendre gue no s'ajusten
a la legalitat vigent o què poden generar confuslons, I alxò com a tràm¡t previ a la inscripció i
posterior publlcacló del Conveni.
Es

transcrlu a cont¡nuació els requeriments efectuats:
o

En relació a l'artlcle 16.3, referent al temps que computa a efectes de prova, s'estima

que establir un llmit dels dos riltims anys contravé el què dlsposa l'artlcle 14.1 de
l'Estatut dels Treballadors.
o

Pel que fa a l'article 20,2.c1, relatiu al preavls de la jornada irregular, assenyalar que
l'article 34.2 de l'ET estableix un preavís mfnim de 5 dies i no faculta a que per conveni
u es pugui establir un altre termini.
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S'ha de revisar l'article 34.2, sobre hores extraordlnàrles estructurals, definldes a
l'Ordre d'Ll03lt983. L'única especificitat que tenien era !a seva cotització reduida, la
qual cosa ha desaparegut en l'actualltat. Per tant, ni es diferencien d'altres
extraordinàries, ni s'ha de trametre a l'autoritat laboral la seva relació signada
comltè d'empresa.
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Pel que fa als articles 67 i 68, relatius als contractes en pràctiques i formació, s'hauria
d'eliminar el seu apartat b), en que s'establelxen llmitaclons q uan alnombre màxlm
contractes de pràctiques i formació que es poden formalitzar, ja que els
nis

només poden regular aquells aspectes de les modalitats contractuals

È

normativa d'aplicació.
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A l'artlcle 71.bis del conveni, en el seu apartat b) on s'indica que
afectades pel conveni poden acollir-se d¡rectament a l'aplicació de
alternatives, caldrà efectual la següent esmene: o s'elimlna 'directament" o caldrà
lndlcar "prèvia obtenció de la declaracló
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xcepcionalitat".
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del corresponent debat sobre els requerlment¡ efectuats, la comisió negociadora
decideix, per majoria,-procedlr a les esmenes seg[ients:

l.-

Ellmlnar l'apartat 3 de l'article 16, I per tant l'apartat 4 passa ara a ser l'apartat 3.

2.- Donar nova redacció a l'article 20.2.c), que quedarà redactat amb el següent tenor literal:

"El personol høurà de conèlxer amb un preavls mlnim de cinc dies el dío I l'horo de lo
prestocló de treboll."
3.- Eliminar l'apartat 2 de l'article 34, I per tant l'apartat 3 passarå a ser l'apartat 2, i l'apartat 4
passarà a ser l'apartat 3.

4.- Eliminar l'apartat b de l'article 67,iper tant els apartats c

id

passaran a ser els apartats b i

c.

5.- Eliminar l'apartat b de l'article 68, i per tant l'apartat c passarà a ser l'apartat b.
6.- Eliminar la paraula "directament' de l'article 71, Bis. b.

l'acord assollt per la comlssió negocladora ha estat emès per totes les organitzacions
empresarials (UCH, CAPSS ¡ ACES), aixf com per les organitzacions sindicals CCOO, UGT ¡ SATSE.

organitraclons slgnants del Convenl acorden facultar alSr. Héctor Cantero Carrascosa, amb
Nl 53083326-Q per realitzar els tràmits necessaris per a la comunicacló de la present Acta a la

Direcció General de Relacions Laborals del Departament d'Empresa I Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, juntament amb eltert de tot el conveni, corregit i complet, en Word,
en versió catalana I castellana, per a la seva publicació.

fet esment, en el
presents en equest ecte,

En prova de conformltat, signen equest Acta, amb els documents a què s'ha

lloc i data indicats, els components de la Comissió
juntament arnb el President i la Secretària.
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