
                          P R E A C O R D
PER ACONSEGUIR LA VIABILITAT ECONÒMICA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA 

HOSPITAL ASIL GRANOLLERS (FPHAG) AMB MOTIU DE LA REDUCCIÓ DEL 

FINANÇAMENT  DEL  CONCERT  SANITARI  DEL  SERVEI  CATALÀ  DE   LA 

SALUT.

1- ANTECEDENTS:

• En  data  31  de  maig  de  2010,  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 

Catalunya  va  publicar  el  Decret  Llei  3/2010,  de  29  de  maig,  de  mesures 

urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del 

dèficit  públic,  l’article  2  del  qual  establia  que  l’import  dels  crèdits  dels 

pressupostos  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  al  2010  corresponent  al 

finançament dels  concerts  sanitaris  del  Servei  Català  de la  Salut  i  tots  els 

preus i tarifes actualment vigents experimentarien una reducció equivalent al 

3,21 per 100 anual, d’aplicació en la part proporcional amb efectes de l’1 de 

juny de 2010. Aquesta mesura va tenir un impacte aproximat de 3 milions 

d’euros de reducció anual d’ingressos per a la FPHAG. 

• Per a l’any 2011, la reordenació del finançament de la Sanitat, per part 

del Departament de Salut en el marc de l’ajust pressupostari global, li suposa 

a la FPHAG una reducció aproximada del 9% dels seus ingressos globals.

• Així mateix, cal tenir en compte que les dificultats financeres derivades 

del  deute  històric  suposen  unes  obligacions  que  dificulten  l’equilibri 

pressupostari.

La FPHAG ha iniciat un important procés d’ajust en dues fases: una primera 

iniciada el mes de juny de l’any 2010 i una segona durant l’any 2011, que han 

permès un important estalvi però no el suficient.
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• En aquest marc, l’objectiu de la present proposta consisteix en cercar 

fórmules que permetin arribar a un acord viable i sostenible econòmicament 

per  a  l’hospital  i  que  impacti  en  el  menor  grau  possible  en  els  seus 

professionals,  en  els  dispositius  i  recursos  assistencials  i  en  l’atenció  a  la 

població  de  referència.  En  aquest  sentit,  és  voluntat  de  les  parts  establir 

mecanismes perquè la FPHAG eviti la necessitat de presentar un Expedient de 

Regulació  d’Ocupació en els  propers  anys,  havent d’esgotar  qualsevol  altre 

recurs establert en la legislació per tal de superar una situació de crisi.

2- ÀMBIT TEMPORAL:

• Aquest Acord s’inicia retroactivament  l’1 de juny de 2010 i finalitzarà el 

31  de  desembre  de  2012,  excepte  en  allò  que  regula  el  retorn  dels 

endarreriments del 5%.

3- PROCEDIMENT:

• La  present  proposta  s’emmarca,  des  del  punt  de  vista  normatiu,  i 

concretament  per  allò  que  fa  referència  a  les  condicions  econòmiques  de 

treball, dins l’article 41 del Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en relació amb 

l’article 82.3 del mateix text legal, en el nou redactat donat al mateix pel “Real 

Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del  

mercado de trabajo” (BOE núm. 147, de 17/06/2010).

4- MESURES:

Mesures als efectes d’aconseguir la viabilitat i el manteniment del major número 

de  llocs  de  treball  de  la  FPHAG,  a  banda  de  les  mesures  de  gestió  abans 

esmentades:
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Primer.- Amb  efectes  des  de  l’1  de  juny  de  2010  les  taules  salarials 

aplicables són les vigents a data 31 de maig de 2010, sens perjudici del que 

disposen els apartats tercer i quart d’aquest acord.

A  partir  de  la  nòmina  del  mes  d’octubre  de  2011,  els  treballadors 

començaran efectivament  a  percebre  la  seva retribució  d’acord  amb les 

taules salarials aplicables vigents a data 31 de maig de 2010.

Segon.- Els endarreriments del 5% corresponents al període comprès entre 

l’1 de juny de 2010 i el 30 de setembre de 2011 s’abonaran de la següent 

manera:

• A partir del  moment en què la sentència núm. 18/2011 dictada per la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Catalunya de data 3 d’agost 

de 2011 (demanda 34/2010) sigui ferma i favorable pels interessos dels 

treballadors i en tot cas no abans de l’1 de gener de 2014.

• El  pagament  dels  esmentats  endarreriments  es  farà  efectiu  quan es 

donin les següents condicions:

a) Que existeixi disponibilitat de tresoreria; i

b) Que el pressupost de la FPHAG sigui equilibrat.

• No obstant  lo  anterior,  el  deute  continuarà vigent  fins  que no sigui 

definitivament abonat. En el sí de la Comissió Paritària es valoraran els 

termes en què es farà efectiu el deute.

• Els treballadors que causin baixa per jubilació total i definitiva tindran 

dret a cobrar la totalitat de les quantitats pendents en aquell moment, 

sense esperar als terminis abans establerts. 
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Tercer.-  La  signatura  d’un  nou  conveni  col·lectiu  del  sector  hospitalari 

concertat suposarà haver d’aplicar les taules salarials en ell contingudes.

Quart.- Amb efectes dels exercicis 2011 i 2012, hi haurà una inaplicació 

d’allò disposat a l’article 38 del Conveni Col·lectiu dels Hospitals de la XHUP 

i dels Centres d’Atenció Primària concertats. En conseqüència, no es farà 

cap meritació per l’esmentat concepte durant els exercicis 2011 i 2012, i en 

conseqüència tampoc cap pagament.

Cinquè.- La  FPHAG  es  compromet  expressament  a  no  aplicar  cap 

Expedient de Regulació d’Ocupació durant els exercicis 2011 i 2012.

Així mateix, qualsevol modificació substancial de les condicions de treball de 

caràcter col·lectiu derivada de causes econòmiques i/o productives haurà de 

ser  comunicada  prèviament  a  la  Comissió  Paritària  a  què  fa  referència 

l’acord setè del present document.

Sisè.- En cas que durant la vigència temporal del present acord es produís 

alguna  alteració  significativa,  a  l’alça  o  a  la  baixa,  dels  paràmetres 

d’activitat i/o tarifes decidits pel CatSalut que han servit per la consecució 

del  present  acord,  així  com  d’altres  acords  de  sector,  entre  sindicats, 

patronals i/o la representació del Govern, ambdues parts es reuniran per 

veure quina afectació provoca aquesta alteració en la Fundació i negociar en 

aquest cas la modulació dels presents acords o la substitució per uns altres.

Setè.- S’estableix  una  Comissió  Paritària  de  seguiment  dels  presents 

acords, formada per la Direcció de la FPHAG i per un representant sindical 

de cada secció  sindical  què hagi  signat els  acords  abans del  dia 22 de 

setembre de 2011, data en què està prevista la celebració de l’Assemblea 
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de Treballadors.

Vuitè.- Aquest acord està subjecte a la prèvia informació del seu contingut 

al Patronat de la FPHAG i dels seus treballadors en assemblea.

Granollers, a 20 de setembre de 2011
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