X CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL D’ESTABLIMENTS
SANITARIS D’HOSPITALIZACIÓ, ASSISTÈNCIA, CONSULTA
I LABORATORIS D’ANÀLISIS CLÍNIQUES

PRINCIPALS NOVETATS
 Vigència




Durada




El Conveni es va signar el dia 30/01/2019, i va entrar en vigor el dia següent, excepte
aquells articles que es pacti una entrada en vigor diferent. Conclosa la durada
pactada, es preveuen 2 anys d’ultraactivitat.

La durada del conveni és de 2 anys: des de l’01/01/2018 fins al 31/12/2019

Increments salarials


Increment de 0,2% a tots els conceptes del conveni del 01/01/2018 a 31/08/2018.



Increment de 3,2% a tots els conceptes de conveni del 01/09/2018 a 31/12/2019. Per
tant, a partir de l’01/09/2019 i fins a la finalització, l’increment serà del 3,40%.



Aquests increments quedaran reflectits en la nòmina del mes següent a la signatura
del conveni (és a dir, a la nòmina de febrer de 2019) i els endarreriments
corresponents (pagues ordinàries i part proporcional pagues extraordinàries) es faran
efectius durant el primer trimestre de 2019.

PRINCIPALS NOVETATS
 Permisos

 S’afegeix un nou dia d’assumptes propis. Per tant, queden reflectits 3 dies d’assumptes propis
anuals. El seu gaudiment no podrà excedir d’un dia per quadrimestre de l’any natural. Si
l’empresa denegués el gaudiment d’algun d’aquests dies, el/la treballador/a podrà gaudir-lo
en el següent quadrimestre.
 Queda suprimit el dia d’assumptes mèdics, socials i/o familiars de familiars fins al primer grau
de consanguinitat o afinitat, que se substitueix per un permís retribuït per assumptes mèdics
(visites i/o proves diagnòstiques) del/de la treballador/a i amb justificació.
 S’incrementen les hores de lliure disposició, passant de 16 hores recuperables (8 hores
semestrals) a 24 hores recuperables (distribuïdes anualment).

PRINCIPALS NOVETATS: CARRERA PROFESSIONAL


Carrera Professional (CP)


Incorporació de la Carrera Professional a 1 de desembre de 2019, només pels grups
professionals 1 i 2.



Característiques:









Voluntarietat
Universalitat
Reconeixement econòmic
Consolidable
Estructura en nivells
Avaluable

Es crearà una Comissió amb caràcter paritari d’avaluació i seguiment entre la Direcció del
Centre i el Comitè d’empresa i/o els seus Delegats/des.

PRINCIPALS NOVETATS: CARRERA PROFESSIONAL


Notes:

 Tindrà un nou Nivell 3 a partir de l’1 de desembre de 2019.
 El temps necessari per a l’assoliment del nou Nivell 3 serà de 7 anys de permanència en el
Nivell 2.

 El/la professional haurà d’acreditar 100 punts per mèrits per formació i/o docència i/o
recerca específica de la pròpia professió. Es considerarà la formació realitzada en els últims
7 anys. Es valora segons les hores realitzades, considerant l’equivalència 1 hora = 1 punt.
 El/la professional haurà d’acreditar 100 punts per domini professional de l’activitat
assistencial i compromís amb l’organització on es treballa. La Comissió paritària de cada
centre decidirà la ponderació dels diferents indicadors de l’activitat assistencial i compromís

PRINCIPALS NOVETATS: INCENTIVACIÓ PROFESSIONAL
 Sistema d’Incentivació Professional (SIP)
 S’estableix per a tots els grups professionals, excepte els grups 1 i 2, un model de Sistema
d’Incentivació Professional que tindrà un nou nivell 3 a partir del 1 de desembre de 2019.
 El temps necessari per a l’assoliment del nou Nivell 3 serà de 7 anys de permanència en el
Nivell 2.
 El/la professional haurà acreditar les següents hores de formació en els últims 7 anys, en
funció del grups professional:
Grups 6 i 7:

70 hores

Grups 3, 4, 8 i 9:

50 hores

Grups 5 i 10:

40 hores

PRINCIPALS NOVETATS: DOTACIÓ ECONÒMICA

PRINCIPALS NOVETATS: ABSORCIÓ I COMPENSACIÓ
 Absorció i compensació
 Es garantirà de manera excepcional i únicament durant la vigència del conveni, els increments
pactats en les empreses sobre les taules salarials del conveni, a tots els treballadors i treballadores
que rebin un salari brut anual, per tots els conceptes de nòmina, inferiors a 32.000€.
 En tot cas, aquells treballadors o treballadores que estiguin rebent salaris superiors a 32.000€
euros anuals i finalment se’ls apliqui per les empreses la figura de l’absorció i compensació, en cap
cas, aquesta absorció/compensació no podrà comportar que el salari brut anual a percebre sigui
inferior a 32.000€.

PRINCIPALS NOVETATS
 Premi de fidelitat: el treballador que es jubili parcialment rebrà l’import del premi de fidelitat
proporcional a la seva jornada històrica.
 Uniformes: no es farà cap discriminació per raons de gènere o talles.

 Rebut de salaris: han d’indicar conceptes retributius meritats pel personal, degudament desglossats
en conceptes individuals, i han d’especificar les retencions aplicades i les prestacions de la Seguretat
Social pagades, i també les bases per les quals es cotitza a la Seguretat social.
 Permís de paternitat: pel naixement, adopció o acolliment d’un/d’una fill/a, el treballador tindrà dret
a la suspensió del contracte durant 5 setmanes ininterrompudes, ampliables en 2 dies més per cada
fill/a a partir del segon. Per tant, s'incrementa el permís de 4 a 5 setmanes.

PRINCIPALS NOVETATS
Excedència especial per tenir cura de menors i familiars
 S’incrementa d’un a dos anys la reserva del lloc de treball en cas de sol·licitar una excedència per
tenir cura de fill. Transcorregut aquest termini la reserva quedarà referida a un lloc de treball del
mateix grup.
 Excedència d’emergència mundial
 S’incorpora una nova excedència en casos d’emergència mundial. Aquells treballadors/es que
formin part dels equips d’emergències mundials reconeguts per organismes internacionals
podran
sol·licitar aquesta excedència d’un mínim de 15 dies i un màxim d’un mes, amb reserva de lloc de
treball.
 Els/les treballador/es hauran de comunicar a les empreses que formen part d’aquests equips
especials d’emergències mundials en el moment de la seva adscripció als equips.
 L’empresa podrà denegar la sol·licitud si dos o més treballadors sol·liciten l’excedència al mateix
temps.

PRINCIPALS NOVETATS
 Preavís de cessament
 El personal que cessi voluntàriament haurà de comunicar-ho per escrit a Direcció, per duplicat i
quedant-se un el personal; en aquest sentit s’estableixen els terminis de preavís següents:
Personal dels Grups 1, 2, 6 i 7:

30 dies naturals

Personal dels Grups 3 i 8:

20 dies naturals

Personal dels Grups 4, 5, 9 i 10:

15 dies naturals

 Seccions sindicals

 Es determina el número de delegats sindicats per cada secció sindical dels sindicats que han
obtingut el 10% dels vots als òrgans de representació legal dels/de les treballadors/es, d’acord al
següent escalat:
De 200 a 750 treballadors: 1 delegat
De 751 a 2000 treballadors: 2 delegats
De 2001 a 5000 treballadors: 3 delegats
De 5001 en endavant treballadors: 4 delegats

PRINCIPALS NOVETATS
Formació continuada
 La formació realitzada pels alliberats sindicals serà considerada com formació relacionada amb el
seu lloc de treball. Per a la resta de representants legals dels/de les treballador/es, la formació en
matèria sindical es comptabilitzarà en un màxim de 30 hores com a formació relacionada amb el seu
lloc de treball.
 Plans d’igualtat
 Recomanació de tenir Pla d’Igualtat a empreses de més de 150 treballadors però no de forma
obligatòria, fins als 250 treballadors (Recomanacions per la seva elaboració).

PRINCIPALS NOVETATS
 Violència cap als professionals
 Sense perjudici de les mesures preventives que s’adoptin per tal d’evitar situacions de
violència en el lloc de treball, el conveni regula el procediment a seguir per part de
l’empresa quan el personal sigui víctima d’un episodi de violència durant l’exercici de les
seves tasques o en accions relacionades amb aquestes, que consisteix en:
 Elaborar un protocol d’actuació enfront de la violència ocupacional
 El Comitè de Seguretat i Salut o una comissió específica paritària creada per a tal fi,
hauran de discutir i identificar els riscos o amenaces potencials dels llocs de treball.
 Igualtat col·lectiu LGTBI

 El conveni incorpora l’obligació de les empreses de respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats de les persones LGTBI. El conveni preveu que les empreses hauran
d’adoptar mesures adreçades a evitar i prevenir qualsevol tipus de discriminació laboral
per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere d’aquest col·lectiu.
 Aquestes mesures han de ser objecte de consulta i, si escau, d’acord amb els
representants legals de les persones treballadores, arribant, sempre que sigui possible, a
l’adopció en les empreses de codis de conducta i de protocols d’actuació per a la igualtat
d’oportunitats i la no discriminació de les persones LGTBI.

PRINCIPALS NOVETATS: SUBROGACIÓ CONVENCIONAL
 Subrogació convencional

 El conveni incorpora l’obligació de subrogació del personal en cas que es produeixi un canvi
d’ocupador en el marc de procediments de licitació, adjudicació, liquidació, finalització o suspensió,
per qualsevol causa, de convenis, encàrrecs de mitjà propi o contractes del sector públic.
 L’obligació de subrogar afecta a:



Les relacions laborals de caràcter indefinit.



Al personal amb dret a reserva del lloc de treball amb una antiguitat mínima de 12 mesos.



Als treballadors/es amb contracte d’interinitat per substitució dels/de les treballadors/es
anteriors, amb independència de la seva antiguitat.



Contractes de relleu.

 Conforme al conveni, la nova empresa no serà responsable de les obligacions laborals i de Seguretat
Social nascudes amb anterioritat a la finalització de l’encàrrec o contracte del sector públic, i que no
haguessin estat satisfetes per l’empresa cessant.

MOLTES GRÀCIES!!

