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 ACTA QUARTA DEL PERIODE CONSULTES 

 

En les dependències de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, aula de 
docència, a 24 de juliol de 2013. 

Per la Direcció de l’empresa:    

Rafael Lledó (Director general) 
Carles Pla Poveda (Director de Persones) 
Eva Martín Sánchez (Adjunta a la Direcció General) 
Meritxell Serra Gareta (Adjunta a la Direcció Econòmica i de Serveis) 
Montse Viadé (Cap de la unitat de gestió de la direcció de Persones);  
 

Per la representació dels Treballadors: 

Per la Secció Sindical de CCOO: Amàlia Arredondo, Encarna Comino, Jaume Estadella, 
Fina Sánchez, Rosalia Solà i Teresa Subirats.  
 
Per la Secció Sindical d’ UGT: Sr. Vicens Barbancho, José M. Fernández,  M. Dolors 
Lorente, Petra Morán i Núria Sala. 
 
Per la Secció Sindical de Metges de Catalunya:  Miguel Rojas 
 
Per la Secció Sindical d’USOC:  M. Jesús Miranda i Encarna Trassierra.  
 
Per la Secció Sindical de SATSE: Carme Fradera 
 

Assessors: Per part de la direcció: Daniel Cubero 

       Per la representació dels treballadors: Vicens Albiol i Juan Antonio Vázquez 

 

Reunides les persones ressenyades s’inicia en el dia d’avui la quarta reunió del Període 
de consultes entre l’empresa i la representació legal dels treballadors, en relació a la 
proposta de l’empresa de modificar les condicions de treball existents pels motius i 
amb l’abast que consten a la Memòria lliurada el dia 8 de juliol de 2013 

Per part de l’empresa s’explica que malgrat s’havia previst fer 3 reunions per acabar 
aquest procés, finalment i atès el desenvolupament de la negociació, es va considerar 
oportú convocar una última reunió per al dia d’avui. Es recorda que aquesta ha de ser 
la definitiva, per arribar o no a un acord. 
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A partir d’aquí s’exposa a la representació dels treballadors, el document de proposta 
que s’ha elaborat, basat en els acords als quals es van arribar a la reunió del passat 
dia 22, i en els de negociació pendent: 

- Acord per dos anys (2013 i 2014) 

- Aplicar una reducció del 5% del salari (amb la possibilitat de compensar l’esmentat  
5% fins l’abril de 2014, amb la cessió del deute del 5% de 2010-2011,  i fins al 
desembre de 2014, amb la reducció de mitja paga aprox.  Compromís de que en cas 
que en el període 2013-2014 agregat resultessin beneficis auditats, aquests beneficis 
es destinarien a recuperar l’import de la paga.  

-  Treure la DPO. 

-  Intentar reduir parcialment la proposta de jornada anual en funció de l’aprovació de 
la resta de mesures: guàrdies, IT, carrera professional, tiquets menjador i premi de 
fidelització. 

- No fer cap ERO d’extinció i/o suspensió 

 

Per part de la representació dels treballadors es plantegen alguns dubtes que són 
clarificades per part de la direcció, també es fan algunes propostes que en resum 
serien: 

a) Si seria possible vincular les DPOS als resultats econòmics del 2014? 

La resposta  per part de l’empresa és que no, perquè no es considera viable  
que  es puguin donar uns beneficis d’aquesta magnitud.  

b) En cas que l’any 2013 acabés amb beneficis, si aquests es podrien reportar ja 
directament a la part de la paga de desembre del 2014 que es deixarà de 
cobrar. 

Desprès d’un ampli debat, s’acorda  que en cas que els comptes anuals 
auditats dels exercicis 2013 i 2014 agregat tinguin un resultat positiu, la 
quantitat resultant es destinarà a compensar total o parcialment la pèrdua 
d’aquesta quantitat. Aquesta compensació es faria efectiva, als mesos d’abril i 
setembre de 2015.  

c) Si les 20 hores anuals de formació previstes a la reforma laboral, es podrien 
moderar dintre de jornada. 

La resposta  per part de l’empresa és que no es considera viable. 
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d) En cas d’ampliar la jornada anual, si es podria aplicar a partir de l’1 de 
gener 2014 i deixar el 2013 a les 1620 hores/ any actual. 

En aquest punt, que resulta ser el més conflictiu a resoldre, es fan diferents 
propostes per les dues bandes i finalment i després d’una àmplia discussió, 
s’arriba a l’acord de deixar l’any 2013 sense augment horari i aplicar un 
augment al 2014 de 41 hores/any, (1.661 hores), torn de dia. Torn de nit igual: 
1.562 hores, i grup 1 igual: 1.688 hores. Aquests còmputs inclouen 3 dies de 
lliure disposició dins de la jornada laboral, això vol dir que aquests tres dies 
tindran la consideració d’efectivament treballats als efectes del còmput de 
jornada anual. 

Respecte a altres punts inclosos en la negociació, s’acorda: 

e) Fixar l’import del tiquet menjador en 5 euros 

f) Mantenir la IT com fins ara. 

g) Carrera professional, suspendre els efectes econòmics derivats de la 
progressió del nivells B al C i C al D.  

 

Seguidament es recullen i es matisen tots aquests punts en el document de proposta 
d’acord, el qual és signat per tots els grups sindicals, a excepció del sindicat USOC, i 
s’acorda que la seva validesa queda subjecta a la consulta de la representació dels 
treballadors a la plantilla. 

Finalment s’acorda que quan el resultat sigui definitiu, es procedirà a la seva 
divulgació de manera col·lectiva a tota la plantilla de la Institució a través de la 
Intranet,  i de manera individual, a través del correu electrònic de cada treballador. 

Finalment el director general, Dr. Rafael Lledó, informa als representants dels 
treballadors, que a tots els membres de l’equip directiu, se’ls aplicarà un descompte 
del 75% a la paga de Desembre de 2014, en comptes del 50% que s’aplicarà a la 
resta de treballadors.   

I per què així consti es confecciona aquesta Acta a continuació de la reunió que, 
llegida i aprovada, se signa en senyal de conformitat. 


