
1.- REDUCC|Ó DEIS CONCEPTES RETR|BUT|US.

Durant la vigència del present Convenl I amb caràcter trans¡tori, els imports de tots els

conceptes retributius vigents al3th2l2ûO8, tindran una reducció del 5%, excepte l'import del
preu hora guàrdia de presèncla ffsica i l'import de la Retribució varlable per objectlus.

Aguesta mesura tlndrà efectes des de l'1 de gener de 2013 i fins a! 31 de desembre de 2014.

En el moment de la denúncia del Conveni, ambdues parts es sotmetran a la mediació de

l'Autoritat laboral, als efectes de decidir si ha hagut un canvi de circumstàncies que aconselll la

ret¡rada o el manteniment de la reduccló retrlbutlva durant el perlode d'ultraactlvltat del
Convenl.

A cada Empresa s'acordarå la formula d'aplicació de la reducció corresponent al primer

semestre de 2013, amb l'objectiu que, a data 30lO6lZOL4 s'hagi produit la regularltzació

corresponent a l'exerclci 2013, garantint que en cap cas es podrà reclamar de forma

immediata la devolució dels lmports corresponents als mesos ja transcorreguts.

En cap cas la minoració del 5% de les retribucions, en els termes exposatt podrà tenir caràcter

sumatori a qualsevol altra inaplicació salarial que s'hagi fet amb anteriorítat a l'entrada en

vigor del present Conveni.

En cas que durant la vigència temporal del present Conveni es produls alguna alteracló

significativa, a l'alça o a la baixa, dels paràmetres d'actlvitat i/o tarlfes decfdits pel CatSalut,

que s'han tingut en compte per la. consecució del present Conveni col.lectiu, la Comissló

Negocmdora del Conveni procedirà a revisar les condlclons pactades, a ¡nstàncla d'alguna de

les parts, per sl cal la seva revisió.

A nivell de cada empresa es procedlrå de forma obllgatòrla a analitzar quines han estat les

mesures dutes a terme per a pal.liar l'impacte de la reducció de tarifes establerta al Decret Llei

3|2OIO, a fi i efecte que per part de l'empresa i els representânts dels treballadors es prenguin

les mesures compensatòries que entenguin adients.

2.. MEßLTAC|ó DE lA RETRIBUC|ó VARIABIE PER OBJECTIUS.

La retribucló variable per objectius (DPO) de tots els grups professlonals (1 al 7) es meritarà, en

e! seu cas, anualment, i només es podrà percebre en cas que l'Empresa assoleixi l'equillbri
pressupostarl I flnancer. Complerta la condició expressada, la quantltat global a abonar per

aquest concepte en cap cas podrà comprometre l'equilibriesmentat.

A cada etnpresa s'establiran els objectius a assollr per merltar la retribució variable per

objectius.

Pels facultatlus delgrup l que presten serveis en l'àmbit d'atencló primàría, només romandrà

uantia màxima de 3.40O euros.
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Aquests còmputs inclouen 3 dles de lliure disposició dins de la jornada laboral

3.. DETERMINAC|Ó DE LA JORNADA DE TREBALL.

A.- PEI PERSONAL SAN|TAR| (ASS|STENC|AL]

No es regula en aquest C¡nveni el règim de jornada i descansos d'aquest personal, per tal de
garantlr l'aplicació de la regulació que en aquesta matèr¡a estableix la Secció Primera del

CapÍtolX de la tlel 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud, mltJançant la seva Disposició Addicional 2r.

En aplicació de la remissió que fa l'article 47.Lde la Llei 5512ú3, de 16 de desembre, de

l'Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, la jornada ordlnària anual
d'aquest personal serà:

. Grup 1 å 1.688 hores

o Grups 2al7 ) 1.668 hores (torn de dial i 1.562 (torn de nit)

Les taules salarlals delconvenl no inclouran els preu d'hora de guàrdia dels col.lectius que no
realltzen guàrdies.

Qualsevol modificació empresarlal del règim de descansos que els treballadors gaudlen en
aplicació dels 2 convenis que queden substitults pel present, necessitarà que prèviament a la
seva implantació siguiflscalitzat per la Comissió Paritària dol Convenl.

B.- PEI PERSONAI NO SANITARI

El règim de jornada i descansos de la resta de personal no sanitarl (paraassistenci¡l) es

continuarà reglnt per la normativa anterlor, excepte en el nombre d'hores anuals, que serà el
segtient:

o Grups 4 al7 ) 1.668 hores (tom de dla) i 1.562 hores (torn de nit)

Aquests còmputs inclouen 3 dles de lliure disposició dins de la jornada laboral,

Les taules salarials del conveni no lnclouran els preu d'hora de guårdia dels co!.lectius que no

realitzen guàrdies.

Per aquest personal, I durant la vigència del Convenl, la dlstribucló inegular de la jornada al
llarg de l'any es limitarà a un 596 de la jornada anual contractada (proporclonal al temps de
prestacló de serveidurant l'any), en els següents termes:

al La distrlbucló lregular de la jornada estarà llmltada exctusivament pels

perfodes mlnims de descans diari, setmanal i anual que vinguln establerts per la Llei en

cada moment, sense que sigulaplicable cap altra limitació.

bl Als treballadors/es que est¡gu¡n gaudint de reducció de jornada per cura de

famlliars, no se'ls podrà efectuar cap t¡pus de flexibilltat, excepte acord entre les parts.
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Disposicions de caràcter general

Es respectaran els contractes a temps parcial celebrats tenint en compte un percentatge de la
jornada a temps complert, de manera gue aquests treballadors no veuran mlnorada la seva

retr¡buc¡ó, sense perjudicl de possibles acords individuals entre empresa i treballador.

Per aquells treballadors que gaudien d'una jornada lnferior a la que establlen els anteriors
Convenis col.lectius, l'increment de jomada es durà a terme de forma proporcional.

4.- SUSPENSTó pErS EFECTES ECONÒM|CS DE tA pROGRqSStÓ EN Er prA

DE CARRERA.

Durant la vigèncla del present Conveni es suspendran els efectes econòmics derivats de la
progressló en elS|PDP (grups l, 2 l3 nlvell2) ien elSlP (grup 3 nivell 1, i4 al7) dels nivells B a

C ¡ C íi D. Aquesta suspensió no generà efectes econòmics amb caràcter retroactiu.

5.' REGUTACIó DEL RÈGIM DE MITTORA DE tA INCAPACITAT TEMPORAI.

El règim de millora de la prestacló econòmica d'incapacltat temponl del personal lnclòs en

l'àmblt funclonal d'aquest Convenl serà el regulat per la Disposició Addicional 6e de la Llei

ílzÙtz, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i admlnistratfues, en la redacció donada
pelDecret Llei2/2Ot3, de 19 de març.

6.. NOI' IMPORT DEL TICKET MENJADOR

El preu del tlquet menjador serà de 4,00 euros per al personal amb jornada partida, i 6 euros
per a la resta de personal. El personal en situacló de guàrdla de presència ffsica no abonarà cap
quantitat.

7.- REPIANTEJAMENT DEI PREMI DE FIDETITZACIÓ.

El premi de fidelltzacló no es podrå substitulr per una compensació en metàl.lic.

La Comissió Paritàrla, de forma excepclonal, i un cop valorades les circumstàncies concrete$
podrà autor¡tzar la substltucló del gaudiment dels dies de vacances que estableix el premide
fidelitzacló, per una compensacló econòmlca equivalent a la RAF.
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l¡ ultn actMtâl dcl prusrnt Gonvul f,nalltz¡rà, om a mà.xlm, d 3Ut2/2O15. En c¡s ile no
haær afibat a un aco¡d de Go¡rrcnl a h date esnrentada, les perts es oomprometen a un

'prcoÉs de medladó dgv¡nt fAuþrlt¡t taþonl l, en cas de desacord, als pmædlments de
æsolrdó effiafudhhl de ænf,ktss dgvant el TtC a què fe rcfrÈnd¡ fAlC del 2011.
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