
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/2/2015, de 2 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
parcial del Conveni col·lectiu de treball per als centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat
concertada amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 79100095012014).

Vist el text l’Acord parcial del Conveni col·lectiu de treball per als centres sociosanitaris de Catalunya amb
activitat concertada amb el Servei Català de la Salut, subscrit per la Comissió negociadora el 15 d’octubre de
2014, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels

treballadors; l’article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i
acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del

Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l’Acord esmentat, en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió negociadora.

-2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

Barcelona, 2 de gener de 2015

Jordi Miró i Meix

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Transcripció literal del text signat per les parts

Acta 1 de la Comissió Negociadora del “Segon Conveni Col·lectiu de treball per als centres sociosanitaris de
Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut” (codi de conveni núm. 79100095012014)

Data: 15/10/2014

Organitzacions sindicals

Comissions Obreres

Titulars: Margarita Capitán Martín, Monica Holgado Martín, Aurelia Gonzalez-Palacios Paino, Fco. Javier Castilla
Martín, Josefa Rodríguez Duran i Teresa Calderón Romero

Assessors: Carme Navarro Soberbio i Juan Antonio Vázquez Sánchez
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Unió General de Treballadors

Titulars: Rosa M. Pérez Barnalte, Alex Trullas Manonelles, Carmen Maganto Castro, Judith Extremera Ortega,
Maria Sardà Raventós, Agustí José Subirà i José Manuel Aliste Salis.

Suplent: Eva Capdevila i Bach

Assessors: Montse González Ruiz, José Martínez Beltrán i Carmen Expósito González.

 

Associacions patronals

Unió Catalana d’Hospitals (UCH)

Titulars: Xavier Baro i Escales, Arturo Míguez Rey, Josep Antoni Nin de Cardona, Àngel Almansa Barra.

Assessors: Bufet Vallbé (Paco Carretero Palomares) i Héctor Cantero Carrascosa

Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES)

Titulars: Jose Antonio Fernández Bustillo

Consorci Associació Patronal Sanitària (CAPSS)

Titulars: Pilar Rol Miguel

Assessors: Francesc Jose Maria Sànchez

 

President i secretària

José Antonio Gómez Cid

Eugenia Cisneros

 

Al Servei territorial d'Empresa i Ocupació a Barcelona, es reuneix en data 15 d’octubre de 2014 la comissió
negociadora del II Conveni col·lectiu de treball per als centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat
concertada amb el Servei Català de la Salut, i prèviament manifesten el següent:

 

1. La Disposició transitòria primera del Conveni col·lectiu de treball per als centres sociosanitaris de Catalunya
amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut per als anys 2013-2014 (codi de conveni núm.
79100095012014) establia expressament el següent:

“Durant la vigència del present conveni i amb caràcter transitori, els imports de tots els conceptes retributius
vigents al 31/12/2008, tindran una reducció del 5%, excepte l’import del preu hora guàrdia de presència física
i l’import de la Retribució variable per objectius.

Aquesta mesura tindrà efectes des de l’1 de gener de 2013 i fins al 31 de desembre de 2014. En el moment de
la denúncia del Conveni, ambdues parts se sotmetran a la mediació de l’Autoritat Laboral, als efectes de decidir
si ha hagut un canvi de circumstàncies que aconselli la retirada o el manteniment de la reducció retributiva
durant el període d’ultraactivitat del Conveni.

...”

 

2. El Conveni anteriorment esmentat va ser formalment denunciat en data 01/10/2014 per les organitzacions
empresarials Unió Catalana d’Hospitals (UCH) i Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), que
constituïen la majoria de la representació empresarial del Conveni esmentat, havent-se procedit al
corresponent registre davant la Direccio General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball (núm. registre
000576).

 

3. A requeriment de les organitzacions empresarials UCH i CAPSS es va procedir a sol·licitar d’aquesta Direcció
General la convocatòria per tal de dur a terme l’acte de mediació a què feia referència la Disposició transitòria
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primera del Conveni col·lectiu transcrita a l’apartat primer. L’acte de mediació es va dur a terme en data 10
d’octubre de 2014, a les 09:30 hores, havent comparegut les parts que es relacionen a l’inici del present
document.

 

4. La proposta mediadora té el següent contingut:

“El manteniment, durant el període d’ultraactivitat del Conveni, de la reducció retributiva del 5% de tots els
conceptes retributius vigents el 31/12/2008, excepte l’import del preu hora guàrdia de presència física i
l’import de la Retribució Variable per objectiu, i sense perjudici d’allò que s’acabi acordant de forma definitiva
en el procés de negociació col·lectiva”

 

5. Que les parts van acatar la proposta mediadora efectuada per la Direcció General de Relacions Laborals i
Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació i, a instàncies d’aquest òrgan, es van
comprometre a traslladar-ne el seu resultat a la comissió negociadora del conveni, als efectes que el resultat
esmentat consti com Acord parcial del Conveni, als efectes d’allò establert a l’article 86.3 del Reial Decret
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

A la vista dels antecedents anteriors, i en compliment del compromís assolit, la Comissió negociadora del
Conveni, per unanimitat, assoleix els següents:

Acords

Primer

Com acord parcial, durant el període d’ultraactivitat del Conveni, es manté la reducció retributiva del 5% de
tots els conceptes retributius vigents el 31/12/2008, excepte l’import del preu hora guàrdia de presència física
i l’import de la Retribució variable per objectius, i sense perjudici d’allò que s’acabi acordant de forma definitiva
en el procés de negociació col·lectiva.

Segon

S’autoritza expressament a la Secretària del Conveni, Sra. Eugènia Cisneros Cabanellas, per realitzar els
tràmits administratius necessaris per al registre i publicació dels presents Acords Parcials.

S'aixeca aquesta acta en el lloc i la data indicats a l’encapçalament, per deixar constància del que s'ha
manifestat i, en prova de conformitat, la signen

El president

La secretària

(15.008.048)
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