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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/3984/2008, de 24 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la pu-
blicació de l’Acord del Conveni col·lectiu de treball d’hospitals de la XHUP i dels 
centres d’atenció primària relatiu a qüestions d’interpretació (codi de conveni 
núm. 7900645).

Vist l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball d’hospitals 
de la XHUP i dels centres d’atenció primària relatiu a qüestions d’interpretació, 
subscrit en data 2 d’octubre de 2008, i de conformitat amb el que disposen l’article 
2.e) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig; l’article 170 de la Llei 6/2006, de 
19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i altres normes 
d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col-
lectiu de treball d’hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció primària relatiu a 
qüestions d’interpretació al Registre de convenis de la Direcció General de Rela-
cions Laborals.

—2 Disposar que l’Acord esmentat es publiqui en el Diari Oicial de la Genera-
litat de Catalunya.

Notiiqueu aquesta Resolució a la Comissió Paritària del Conveni.

Barcelona, 24 de novembre de 2008

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
de la Comissió Paritària del 7è Conveni col·lectiu dels hospitals de la XHUP i dels 
centres d’atenció primària concertats.

Acta nº 11

A Barcelona, el dia 2 d’octubre de 2008, es reuneixen al carrer Bruc, 72, els 
membres de les parts representades a la Comissió paritària del Conveni col·lectiu 
hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció primària concertats per tal de tractar 
les qüestions plantejades.

Assisteixen a la reunió per cadascuna de les organitzacions representades els 
següents:

En representació de CC.OO:
Andres Garcia Carrega
Marta Mir Ballana
Ascensión Rodriguez Casado
Luisa Montes Perez
Carles Roig Lloveras
Javier Sobrino

En representació d’UGT:
Susanna Garcia
Montserrat Guitart Viñas
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Albert Toi Bohigas
Sergio Martinez Rojo
José M. Dominguez Lozano
Montserrat Gonzalez Ruiz

En representació de CAPSS:
Josep Serrat Tarrés
Joan Garcia Perello
Mariona Casanovas
Manel Salcedo
Pilar Rol
Miguel Angel Andreu

En representació de UCH:
Joan Rovira
Josep Cana
Pedro Sanchez

Es nomena president de la Comissió paritària a Sr. Joan Rovira i secretaria la 
Sra. Montserrat Gonzalez.

Primer - Sol·licitud presentada per Direcció Recursos Humans.
Entitat: hospital comarcal Mora d’Ebre.
Consulta 10 - Període transitori SIPD dels grups 1 i 2 de l’atenció primària de 

salut i període transitori SIP dels grups 3 al 7.
1. En quina data inalitza el període transitori d’accés al SIPD i SIP, és a dir, ins 

quan els treballadors poden sol·licitar l’accés als diferents nivells amb els requisits 
requerits en el període transitori?

La Comissió paritària va arribar al següent acord:
La Comissió paritària tanca la present consulta sense acord.

Segon - Sol·licitud presentada per la Secretaria General.
Entitat: Comissions Obreres de Catalunya.
Consulta 11 - Davant diferents consultes que hem rebut, aquesta federació sol-

licita el pronunciament d’aquesta Comissió paritària, sobre com s’han de retribuir 
les hores nocturnes, en una jornada irregular.

Nosaltres entenem que el conveni està clar i, opinem que els dies establerts com 
torn de nit s’han de retribuir igual que el torn de nit ix.

Opinem que el conveni, està clar i creiem que els dies establerts com torn de nit 
s’han de retribuir igual que el torn de nit ix.

Sol·licitem:
La Comissió paritària es pronuncií sobre la retribució del plus nocturn en les 

jornades irregulars, amb dies ixes de nit.
La Comissió paritària va arribar al següent acord:
La Comissió paritària tanca la present sense acord.
Consulta 12 - Davant diferents consultes que hem rebut, aquesta federació sol·licita 

el pronunciament d’aquesta Comissió paritària davant les diferents interpretacions que 
s’estan realitzant en diferents centres, per part de les direccions de recursos humans 
sobre el permís retribuït, per exercitar el dret al vot de les persones immigrades. 
Aquesta federació interpreta que aquestes persones no poden estar discriminades 
en aquest permís retribuït, tot i que cada país tingui dies i anys diferents de votació 
per escollir els seus representants polítics, més i quan en nombrosos països el vot 
és obligatori.

Sol·licitem:
El pronunciament d’aquesta Comissió paritària, entenent que en cap cas tindran 

drets diferenciats, pel fet d’ésser persones immigrades.
La Comissió paritària va arribar al següent acord:
La Comissió paritària tanca la present sense acord.
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Consulta 13 - Que s’entén per personal de plantilla?
Entenem que és tot aquell personal contractat al centre o institució, independent 

del tipus de model contractual.
La Comissió paritària va arribar al següent acord:
A efectes retributius tot el personal amb contracte laboral es considera personal 

de plantilla.

Tercer - Sol·licitud presentada per secció sindical d’UGT.
Entitat: hospital de Figueres.
Consulta 14 - Ens dirigim a la taula paritària del conveni per aclarir dubtes en 

relació a l’art. 44.1 b) del vigent 7è Conveni col·lectiu dels hospitals de la XHUP i 
centres d’atenció primària concertats, on es recull el tema del dret a gaudir de 3 a 6 
dies naturals per mort o malaltia greu o accident greu de parents ins a segons grau 
de consanguinitat o ainitat.

En el supòsit que el dia del fet causal, el treballador ja hagi realitzat la seva jornada 
laboral. Quan s’inicia el gaudiment del dret?

Sol·licitem resposta, per tal d’evitar conlictes i males interpretacions del conveni 
vigent.

La Comissió paritària va arribar al següent acord:
En el cas de defunció, no hi ha acord respecte a l’inici de gaudiment del dret al 

permís retribuït.
En el cas de malaltia greu o accident greu el permís retribuït es podrà gaudir 

durant tot el període que duri el procés i des de l’inici del fet causant.

Quart - Sol·licitud presentada per la Sra. Magda Bernal-Quirós
Entitat: secció sindical UGT Badalona serveis assistencials AE.
Consulta 15 - L’article 30.3 7è conveni XHUP diu, els efectes del còmput de 

l’antiguitat s’inicia el dia l’ingrés del treballador a l’empresa, sempre que no hi hagi 
una interrupció entre dos contractes de més d’un mes de duració.

L’empresa interpreta que el reconeixement de l’antiguitat al rebut de la nòmina 
només és pels treballadors que s’incorporin a l’organització a partir de la signatura 
del present conveni i que per a la resta de treballadors el reconeixement de dita 
antiguitat tant sols és a efectes de promoció interna.

Un treballador que inicia la seva relació contractual a l’empresa el dia 6 de febrer 
de 2004 i no existeix cap interrupció del seu contracte ins a l’actualitat. L’empresa 
té l’obligació de reconèixer-li en el rebut de nòmina aquesta antiguitat?

La Comissió paritària va arribar al següent acord:
La Comissió acorda que s’ha d’aplicar l’article 30.3 del conveni.

I per que així consti es signa la present en prova de conformitat.

(08.338.159)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/3978/2008, de 12 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Carme i de la Pobla de Claramunt.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3979/2008, de 13 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vallbona d’Anoia i de la Pobla de Claramunt.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3980/2008, de 13 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Llanars i de Vilallonga de Ter.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3981/2008, de 4 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Pujalt i de Sant Martí Sesgueioles.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/3922/2008, de 12 d’agost, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al personal laboral de l’Ajuntament de Vallromanes per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0813792).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3982/2008, de 12 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0815102).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3983/2008, de 17 de novembre, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa FR Servicios Logísticos, SA, d’Hostalric, per als anys 2008-2012 (codi conveni 1702392).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3984/2008, de 24 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord del Conveni col·lectiu de treball d’hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció primària relatiu a qüestions d’interpretació (codi de conveni núm. 7900645)
	.
	RESOLUCIÓ
	TRE/3985/2008, de 26 de novembre, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Gestió de Serveis Funeraris Reus, SA, per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 4300422).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3986/2008, de 26 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Printer Industria Gráfica Newco, SL (codi de conveni núm. 0803501).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3987/2008, de 27 de novembre, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA, per als anys 2006-2009 (codi de conveni núm. 4300642).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució TRE/3585/2008, de 17 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte d’eficàcia limitada per a l’empresa Salesians Sant Jordi, Comunitat Salesiana les Agudes, Associació Grup Unió, Associació Don Bosco i Fundació S
	ant Joan Bosco, per als anys 2008-2009 (codi de conveni núm. 7901542) (DOGC núm. 5271, pàg. 88544, de 3.12.2008).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ORDRE
	IUE/560/2008, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió dels ajuts a l’elaboració de Plans d’acció de millora de la productivitat de les empreses de la indústria manufacturera i de serveis relacionats, amb establiment operatiu 
	a Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	IUE/3974/2008, de 15 de desembre, per la qual s’estableix el calendari d’activitats firals de Catalunya de 2009.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3975/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3976/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3977/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3973/2008, de 10 de desembre, per la qual es fa pública la composició nominal de diversos tribunals corresponents a la convocatòria per a la provisió de llocs vacants de facultatius especialistes en els serveis jerarquitzats de les institucions sanità
	ries de la Seguretat Social (convocatòria EJ-1/2007).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
	UNIVERSITARI DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	IUE/3971/2008, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l’any 2009.
	RESOLUCIÓ
	IUE/3972/2008, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat col·laborador de les universitats públiques per a l’any 2009.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	SINDICATURA DE Comptes
	RESOLUCIÓ
	de 23 de desembre de 2008, per la qual es fa públic un acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	REGS DE CATALUNYA, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2008000485).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2004000076).
	DIVERSOS
	AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ARBÚCIES
	ARGENTONA
	BARCELONA.
	BESALÚ
	CAMARASA
	CASTELLBELL I EL VILAR
	CASTELLGALÍ
	COLLSUSPINA
	CORÇÀ
	CUBELLES
	CUNIT
	GRANOLLERS
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	LLIÇÀ DE VALL
	MONISTROL DE MONTSERRAT
	PALAFRUGELL
	EL PAPIOL
	PERAMOLA
	LA POBLA DE CLARAMUNT
	POLINYÀ
	SALLENT
	SANT FELIU SASSERRA
	SANT GUIM DE FREIXENET
	SANT SADURNÍ D’ANOIA
	SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
	TÀRREGA
	TORDERA
	TORREDEMBARRA
	VIDRÀ
	CONSELLS
	COMARCALS
	ALT EMPORDÀ
	PLA DE L’ESTANY
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA
	ALTRES
	ORGANISMES
	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DELS MUNTELLS

		2009-01-07T13:41:31+0100
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




