Dilluns, 18 d'abril de 2016
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ de 31 de març de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió
Negociadora de Modificació i pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona fins
al 31 de desembre de 2016 (codi de conveni núm. 08002272012006)
Vist el text de l'Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de l'Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 5 de febrer de 2016, i de
conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre; l'article 2.1.a) del
Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret
2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, el Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament d'Empresa i
Coneixement, i altres normes d'aplicació,
Resolc:
—1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Negociadora de Modificació i pròrroga del Conveni col·lectiu de
treball de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona fins al 31 de desembre de 2016 (codi de conveni núm.
08002272012006) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels
Serveis Territorials de Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Transcripció literal del text signat per les parts.
ACORD DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓ I PRÓRROGA DEL CONVENI COL·LECTIU DE
TREBALL DE L'HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2016.
Assistents.
Representació empresarial:
M. Jesús Santos.
Carolina Capsir.
Ana Novoa.
Pilar Varela.

Ana Muela Correa.
Fina Casal.
Sergi Quílez.
Angie Gallardo.
Alejandro Anton.
Carles Xavier Garcia.
Carmen Flores.
Sergi Hurtado.
Joan Josep Barceló.
Francisca Navarro.
Jesús Gutiérrez.
A Barcelona, essent les 11.30 hores del dia 5 de febrer de 2016, es reuneixen les persones esmentades, integrants de
la Comissió Negociadora.
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Representació dels treballadors.
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Les parts, amb la voluntat comuna de mantenir el Conveni col·lectiu general de l'Hospital Clínic, i després de les
negociacions mantingudes a l'efecte, tenen intenció d'acordar la seva pròrroga afegint els acords que s'assoleixen a
continuació:
ACORDS:
1. Vigència del conveni.
S'acorda l'extensió de la vigència del Conveni, publicat en el BOP de 16 de febrer de 2015, fins al 31 de desembre de
2016.
Pel que respecta a la ultra activitat, s'aplicarà en les mateixes condicions establertes a l'article 3 del Conveni col·lectiu,
en relació amb la negociació del Conveni de 2017.
2. Recuperació de l'ajust salarial per desequilibri pressupostari aplicat a l'any 2013.
Ambdues parts acorden la recuperació del 31% de la reducció salarial de l'import equivalent a una paga extraordinària,
que van patir els professionals l'exercici 2013, amb motiu de l'ajust per desequilibri pressupostari.
Aquest rescabalament es farà efectiu a la nòmina del mes de febrer de 2016, a aquells professionals en el seu moment
es van veure afectats.
3. Complement consolidable per la categoria de diplomats.
Amb la intenció d'equiparar la retribució que perceben els professionals amb la categoria de Diplomats a la situació de la
resta de col·lectius que s'inclouen al Conveni General en relació amb el Conveni sectorial, les parts acorden realitzar els
següent pagaments:
- Per l'any 2015.
Les parts acorden abonar la quantia de 400 EUR anuals (un cop descomptat el 5%), o la quantia que correspongui
proporcionalment, amb caràcter consolidable, a cada professional a temps complet, amb la categoria de Diplomats, i
amb el compromís que passin a ésser salari base tan aviat com es pugui.
Aquest abonament es farà efectiu, en un únic pagament, a la nòmina del mes de febrer de 2016, sota el concepte
"complement consolidable Dipl 2015".
- Per l'any 2016.
Les parts acorden afegir la quantia de 200 EUR anuals addicionals als 400 EUR ja consolidats (el que fa un total de 600
EUR, un cop descomptat el 5%), o la quantia que correspongui proporcionalment, amb caràcter consolidable, a cada
professional a temps complet, amb la categoria de Diplomats, i amb el compromís que passin a ésser salari base tan
aviat com es pugui.

- Per l'any 2017
Les parts acorden afegir la quantia de 200 EUR anuals addicionals als 600 EUR ja consolidats (el que fa un total de 800
EUR, un cop descomptat el 5%), o la quantia que correspongui proporcionalment, amb caràcter consolidable, a cada
professional a temps complet, amb la categoria de Diplomats, i amb el compromís que passin a ésser salari base tan
aviat com es pugui.
Aquest abonament es farà efectiu amb caràcter mensual, en 14 pagaments, a partir de la nòmina del mes de gener de
2017, sota el concepte "complement consolidable Dipl 2017".
Les parts assoleixen el compromís per anys successius, i sempre que les condicions econòmiques ho permetin, de
continuar estudiant la comparativa de condicions laborals per valorar si cal fer noves mesures per algun o diversos
col·lectius.
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Aquest abonament es farà efectiu amb caràcter mensual, en 14 pagaments, a partir de la nòmina del mes de març i amb
endarreriments des del mes de gener de 2016, sota el concepte "complement consolidable Dipl 2016".
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4. Altres acords.
- Devolució de la paga extraordinària de 2012:
Les parts acorden retornar el 16% de la paga extraordinària de 2012 que va ser suprimida per aplicació de la normativa,
a aquells professionals que en el seu moment es van veure afectats. Aquest abonament es farà efectiu en la nòmina del
mes de març de 2016. Restarà pendent de devolució el 59,96% de la paga, que s'abonarà quan es tingui disponibilitat
econòmica i la normativa ho permeti.
En cas que hi haguessin ingressos finalistes per part de la Generalitat per fer front a la devolució de la paga
extraordinària de 2012, els diners empleats pel pagament aquí acordat tornarien a la massa salarial, restant pendent de
negociació el seu destí final.
- Cadència flexible:
La Direcció es compromet a donar preferència al personal adscrit a la cadència flexible per realitzar canvis temporals
per donar cobertura a les absències llargues.
- Increments salarials:
En quant a l'increment de l'1% en tots els conceptes sol·licitat per la part social, les parts acorden que s'aplicarà el
contingut del Decret llei 1/2016 dictat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, un cop coneguda la disponibilitat
pressupostària de l'exercici 2016 i supeditat a l'aprovació de l'òrgan de govern de l'Hospital Clínic. En aquell moment, les
parts signaran l'acord corresponent i s'incorporarà al Conveni col·lectiu per la seva publicació.
5. Nova Comissió Negociadora.
Ambdues parts es comprometen a crear una nova la comissió negociadora i iniciar les negociacions del proper conveni
col·lectiu amb vigència inicial per a l'any 2017, que contemplarà, com a mínim, els següents punts:
- Revisió i millora dels acords del Sistema de Promoció Professional.
- Revisió i millora de l'article 19.bis, en matèria de cadència flexible.
- Negociació del destí de la partida que resti dels 2,3 milions d'EUR un cop descomptada la quantia destinada al
pagament del complement consolidable per la categoria de diplomats, a partir de l'any 2017.
- Negociació de noves modalitats de contractació amb l'objectiu de reduir la contractació temporal de curta durada de
l'Hospital.
En cas de que la situació econòmica i la normativa ho permeti, els acords que es vagin assolint podrien entrar en vigor
abans de l'any 2017, pendents d'ésser incorporats al text del Conveni col·lectiu per a la seva publicació.
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Arribats a aquest punt la Comissió Negociadora decideix donar per finalitzada la negociació per al Conveni amb vigència
per a l'any 2015-16 i en prova de conformitat redacten i signen la present acta, i encomanen a la Direcció de l'Hospital la
responsabilitat d'enregistrar-la i sol·licitar-ne la corresponent publicació.
Sense més temes per tractar s'aixeca la sessió quan són 13.00 hores.
Barcelona, 31 de març de 2016
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Coneixement, Eliseu Oriol Pagès
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