ACTA 2ª (ACORD PARCIAL) DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL XI
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL D’ESTABLIMENTS SANITARIS
D’HOSPITALITZACIÓ, ASSISTÈNCIA, CONSULTA I LABORATORIS
D’ANÀLISIS CLINIQUES DE CATALUNYA.
REUNIÓ DEL 06/04/2020

Assistents:


Per part de les organitzacions sindicals

Comissions Obreres (CCOO):
Titulars: Antonio Lopez Martínez, Ana Palenzuela Ruiz
Assessors: José María Yagüe Polo
Deleguen el vot als assistents: Laura Caufape Fernandez, Andreu Garcia i Pujola,
Azucena Dueñas Navarrete, Encarna García Rodríguez, Manel Pérez Tarrida, Milagros
Lara Hurtado Blanco, Sergi Sánchez Dueñas, Laura Payà Ramos, Lidia Perales Sanchez,
Cristina Pérez Velasco, Sergi Vandellos Gonzalez, Cristina Salvador Martin, Joan Vidiella
Martorell

Unió General de Treballadors (UGT):
Titulars: Patricia Carreras Mira, Carlos Herrera Perolada
Assessors: Immaculada Vivar Ruiz
Deleguen el vot als assistents: Angela Noemi García Ramal, Visitación Lozano
Pasamon, Gemma Navarrete Pellicer, Almudena Costilla Acebes, Jordi Torrente Agosto



Per part de les representacions patronals:

Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES):
Titulars: Francisco Barreira Silveiro, Susana Ruiz
Assessors: Lluís Monset i Castells, Anna Zarzosa Güell
Deleguen el vot als assistents: Julian Rull Molina, Jesús Rodríguez Bernabé, Laia
Costa Masachs, Montserrat Pagués Viñets, Antonio Sorroche Liria, Rocío Fernández
Guillén, José María Juarez Boja

Unió Catalana d’Hospitals (LA UNIÓ):
Titulars: Francesc Pol Valls, Xavier Mate García
Assessors: Noelia Santiago Rey, Ruben Romero González
Deleguen el vot als assistents: Xavier Baro i Escales
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President: Antonio Benavides
Secretària: Cristina Llevot
A Barcelona, via videoconferència, a les 16 hores del dia 6 d’abril de 2020 es
reuneix la Comissió negociadora del XI Conveni col·lectiu de treball d’Establiments
sanitaris, d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de
Catalunya, i prèviament manifesten el següent:
En data 26/02/2020 es va constituir la mesa negociadora del XI Conveni col·lectiu
de treball d’Establiments sanitaris, d’hospitalització, assistència, consulta i
laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya.
Pocs dies després de la constitució de la mesa negociadora, l’Organització Mundial
de la Salut va elevar la situació d’emergència sanitària de salut pública ocasionada
pel Covid-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l’evolució dels fets va
requerir la declaració de l’estat d’alarma pel Govern de l’Estat mitjançant el Reial
Decret 463/2020, de 14 de març. Des d’aleshores, s’han dictat un seguit de
disposicions per les Administracions Públiques, que adopten mesures de
contingència per combatre l’expansió de la pandèmia.
Les empreses i les persones treballadores afectades pel XI Conveni col·lectiu de
treball d’Establiments sanitaris, d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris
d’anàlisis clíniques de Catalunya s’han vist especialment afectades per la situació
d’emergència sanitària.
En la situació extraordinària actual, ambdues parts són conscients que no és
possible negociar un conveni col·lectiu en les condicions habituals i amb el rigor i
profunditat necessaris. A més, aquesta situació es preveu que es prorrogui durant
bona part de l’any 2020, especialment en els establiments sanitaris afectats pel
conveni col·lectiu.
Tot i la situació actual, les parts negociadores volen evitar l’esgotament d’una part
substancial del període d’ultra activitat del X Conveni col·lectiu sectorial mentre
continuï la situació de crisi sanitària. A més, cal reconèixer la dedicació de les
persones treballadores en la situació excepcional actual. Alhora, és important que
les empreses afectades pel conveni col·lectiu tinguin coneixement de les partides
pressupostàries destinades durant l’exercici 2020 a la retribució de les persones
treballadores.
A la vista de la situació descrita, la comissió negociadora del conveni assoleix, a
l’empara d’allò establert a l’article 86.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors,
els següents;
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ACORDS PARCIALS:
Primer.- Per al període comprès entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre
de 2020, s'acorda implementar un increment del 0,9% sobre els conceptes
retributius i imports que apareixen reflectits en les taules salarials del Conveni
col·lectiu.
Les empreses afectades pel conveni garantiran, de forma excepcional,
l’increment acordat sobre les taules salarials del Conveni col·lectiu a totes les
persones treballadores no podent ser absorbit ni compensat en cap concepte
retributiu.
L’increment del 0,9% es farà efectiu en la nòmina del mes de maig 2020. Els
endarreriments s’abonaran, com a molt tard, en la nòmina del mes de setembre
de 2020.
Segon.- La comissió negociadora es reunirà quan es donin les condicions
adients i no més enllà de la segona quinzena del mes de setembre de 2020, per
tal d’avaluar l’efecte de la pandèmia en el 2020 i reajustar els seus efectes en
l’any 2021.
Tercer.- Les organitzacions signants acorden facultar a la Sra. Eva Muñoz
Climent amb DNI 22568631L i el Sr. Roger Espi Casas amb DNI 47272879J, per
realitzar els tràmits necessaris per a la comunicació de la present Acta a la
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball dels Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a la seva
publicació.
En prova de conformitat i per deixar constància del que s’ha manifestat, signen
l’acta, en lloc i data indicats, els components de la Comissió Negociadora presents
en aquest acte mitjançant delegació de vot i signatura electrònica.

Josep María Yagüe
Polo (CCOO)

Ana Palenzuela
Ruiz (CCOO)

Antonio López
Martínez (CCOO)
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Patrícia Carreras
Mira (UGT)

Carlos Herrera
Perolada (UGT)

Immaculada Vivar
Ruiz (UGT)

Noelia Santiago
Rey (UNIO)

Francesc Pol
Valls (UNIO)

Xavier Mate
García (UNIO)

Lluís Monset
Castells (ACES)

Susana Ruiz
García (ACES)

Francisco Barreira
Silveiro (ACES)

Antonio Benavides
Vico (President)
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