
Hospital General de Granollers
l"llflddCió I¡ospital Asíl de Grdno!1crs

PROPOSTA D'ACORD PER A L'APLlCACIÓ DE L'ADEQUACIÓ
DE LA JORNADA I L'HORARI EN LA FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL

DE GRANOLLERS AL CONVENI DE LA XHUP

,

rAl#peropart del Comité d'Empr:sa: ~ o~
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1. El present Acord únicament regula com establir la reducció horari
contemplada a I'article 19 del VII Conveni de la XHUP.

2. Es respecten els aspectes recollits en pactes o acords anteriors
establerts per la direcció i que afectaven a determinats col·lectius.

3. L'horari de treball és el que estableix en cada moment el vigent conveni
col'lectiu de la XHUP, lIevat col'lectíus concrets que els puguí afectar el

que s'indica a I'apartat anterior. (
4. La reducció horaria es fara efectiva, generalment, mitjan<;ant I'adequaciá

de la jornada diaria al nou horari i/o amb la reducció deis dies de trebail,
anuals. En aquest darrer cas, i sempre que siguí possible, es fara
mitjan<;ant díes programats de caracter grupal.

5. En cas que els integrants d'un grup no arribin a un acord intern de
repartiment individual deis dies programats de caracter grupal, la
direcció distribuira els dies individualment a cada professional.

6. Els dies programats grupals de tot I'any es posaran en coneíxement deis
treballadors, a principis d'any, generalment, abans del 31 de gener de
cada any. Els implicats tindran 1 mes i mig per consensuar els dies que
gaudira cadascú. En cas que no es sol'lícitin, o no s'arribi al consens,
s'aplicara alió que disposa I'apartat anterior.

7. Vist que les característiques del calendarí de cada any poden canviar, i
per tal de facilitar I'adequació de la planificació a I'organització i els
professionals, el cómput horarí de la jornada anual a realitzar es fara,
generalment, amb caracter bianual.
Anualment es fara un calendari tipus de cada col'lectiu de professionals,
per tal d'adequar els diferents dies d'excés de jornada a la realitat de
cada any i al compliment de la jornada pactada. El calendari per a I'any
2008 s'annexa al present acord.

Fruit d'aquest procés, s'ha arribat al present ACORD:

Els sotasignats, durant dos mesas, han establert un procés de negoclaclo
complex i dificultós, donades les diferents característiques deis col'lectius
professionals a estudiar.

El Conveni de la XHUP vigent fíns a 31 de desembre de 2008, estableix una
reducció horaria progressiva, que culmina I'any 2008. Aíxí mateix, estableix que
aquesta reducció s'ha de fer, obligatóriament, mitjan<;ant la disminució d'uns
dies de jornada i la resta de la reducció es fara mitjan<;ant negociació de
I'empresa amb el Comité d'Empresa.
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NORMATIVA SOBRE JORNADES I DISTRIBUCIÓ DEL
DESCANS

1.- L'article 20.3 del Conveni Col'lectiu estableix els diferents horaris amb els descansos
corresponents:

• Els treballadors que tinguin un horari continu de dotze hores, tindran dret a quaranta
minuts de descanso

• Els treballadors que tinguin un horari continu de més de nou hores i menys de dotze
hores, tindran dret a vint-i-cinc minuts de descanso

• Els treballadors que tinguin un horari continu de més de cinc hores i menys de 9 hores,
tindran dret a quinze minuts de descanso

• Els treballadors amb horari partit, no tindran dret a cap mena de descans, excepte s
algun deis blocs de la jornada supera les cinc hores. En aquest cas tindran un descans
de quinze minuts.

En aquests supósits, el descans es realitzara dintre de la jornada de treball i es considerara
com a treball efectiu.

• Els treballadors que realitzin una jornada continuada de menys de cinc hores no tindran
dret a cap tipus de descans dintre de la seva jornada laboral.

2.- El personal de torn partit, tindra com a mínim 1 hora de descans per dinar i no es comptara
com a treball efectiu.

*NOTA: La utilització del temps de descans de tots els professionals que tinguin dret al
mateix, sera per I'activitat que ells considerin más apropiada (menjar, fumar, berenar,
sopar, etc.)

A continuació es detallen els dies de descans, deis quals disposen tots els treballadors
deis centre.

Dies d'adeQuació horaria:

Dies L1iure Elecció:

Els treballadors podran escollir els dies de lIiure elecció en dies de dilluns a
divendres no festius, sempre que ho sol'licitin amb una antelació mínima de 7 dies.
Si les necessitats del servei ho permeten, previa autorització del comandament
corresponent, es podran gaudir aquests dies en cap de setmana o festius. Si es
deneguen es raonara per part del comandament.

Dies proQramats per I'empresa:

Cada principi d'any, es lIiuraran els corresponents calendaris a tots els
treballadors. Aquests calendaris inclouran els dies Programats per I'empresa.

3. ProQramació Grupal:

En cada grup de 4 o 5 treballadors es distribuiran els 12 o 16 Festius, depenent
del grupo Si el grup fos inferior, només es distribuira la part proporcional deis dies
Festius que pertof1uin.
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La Direcció posara en coneixement deis treballadors els dies de programació
grupal que li corresponen, a principis de cada any, generalment abans del 31 de
genero Els treballadors tindran 1 mes i migper arribar a un consens intern de
repartiment d'aquest dies. En cas que no s'arribi a cap acord, la direcció establira
els dies que gaudira cada treballador.

4. Dies d'assumptes propis :

S'aplicara alió que estableixi el conveni vigent de la XHUP en cada moment. En
I'actual conveni la regulació és la seguent: Art.44.2. de I'actual conveni: Els
treballadors afectats per aquest conveni tindran dret a tres dies feiners I'any de
IIiure disposició que tindran la consideració de treball efectiu a tots els efectes i
que no precisaran de justificació pel seu gaudiment.

5. Compensatoris per festius:
Aquests dies compensatoris són els dies Festius que el calendari oficial contempla
en dissabte i només els podra gaudir el personal que treballi de dilluns a
divendres, ja en la distribució de la seva jornada s'estableix el gaudiment de 16
festius. En consequéncia: el nombre de dies compensatoris vindra donat en funció
de si el calendari oficial contempla o no festius en dissabte.
Aquests dies s'hauran de sol·licitar amb una antelació mínima de 7 dies.
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HosDitalización(Mañana v Tarde
6 horas 45 minutos6,75162024032 3 23

Hospitalización Noche
10 horas 30 minutos10,51562149 323 14

Quirófano Mañana)
7 horas 35 minutos7,581620214 55222

Quirófano Tarde)
6 hora 55 minutos6,921620234 55 22

Quirófano Noche
9 horas 30 minutos9,51562164 212 14

Urgencias y 2<1 Planta Mañana y Tarde
7 horas7162023132 4 22

Urgencias v 2;) Planta Noche)
10 horas101562156 1314

Turno Partido 1 hora comer lunes a iueves
7 horas 30 minutos7,51620175 52222

Turno Partido 1 hora comer viernes
7 horas 15 minutos7,25162042

Puesto Trabajo Horario MinutosHorario CentesimalHoras Año Jornadas AñoProQ GrupalEH Libre EleccionEH ProQramadoCompensatorios Vacaciones
Gestión Clientes Urg Centre

7 horas71620231 48 22
Gestión Clientes Un::¡Centre Nit

10 horas101562156 48 14
Gestión Clientes Hospitalización

7h71620231 12222
Gestión Clientes Ura MfT

6 horas 50 minutos6,81620238 26 22

Gestión Clientes Urg Nit
10 horas 24 minutos10,4156215034 14

Gestión Clientes Area Ambulatoria
7horas 30 minutos7,516202163 222

Gestión Clientes Soci-Sanitario
7 horas 15 minutos7,251620223 111222

Punto Información v Centralita
7 horas71620231 55 22

Adm SODorte Asistencial 1/2h comer
7 horas 48 minutos7,8162020833 5222

Adm Soporte Asistencial 1h comer

7horas 30 minutos7,51620208 3 222

P

Puesto Trabajo

PuestoTrabajo
Turno Partido 1/2 hora comer
Turno Partido 1/2 hora comer
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Lencería Hombres
6 horas 40 minutos6,66162024331 O22

Lenceria Mu'eres Lunes a Viernes
6 horas 90 minutos6,9162021952 O22

Lenceria Mu"eres Sábados.
7 horas 30 minutos7,5162015

Lencería Hombres
6 horas 45 minutos6,751562231242 O22

Hosoitaliz".
6 horas 54 minutos6,90162023532 O22

Cocina
6 horas 52 minutos6,86162023632 222

HiQiene Hospi L-V Pacto.
7 horas 28 minutos7,47162021743 222

Hiaiene Hospi L-V Nuevas
7 horas 20 minutos7,40162021952 222

Ura Centre Lunes a Viernes
6 horas 45 minutos6,75162020044 O22

Urg Centre Sábados y Domingos
7 horas 30 minutos7,50162036 O22

Urq, Esterilización
7 horas 52 minutos7,92162020531 O19

Uro, Esterilización
7 horas 52 minutos7,92156219732 O18

Escaleras,UCSI,UC
8 horas 52 minutos8,92156217532 O16

8-15:00h
7 horas716202313 222

8-14:53h
6 horas 536,9162023532 O22

Noche Quirófano,Rx
7 horas 20 minutos7,4156221133 222
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Administrativos Archivos

7 horas 15 minutos7,251620223 1 222
Administrativos Archivos

7 horas 20 minutos7,331620221 3 222
Administrativos Archivos I-Jueves

7 horas 30 minutos7,51620177 32222
Administrativos Archivos I-Jueves

7 horas7162042
Turno Partida L a Jueves

7 horas 40 minutos7,661620178 3 222
Turno Partida L a Jueves

6 horas6 horas162043
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Radiolooía TER (MatilTarde\ 7 horas71620231 2222

Radiología TER Noche
10 horas 29 minutos10,481562149 1914

Radiologia TER Urg Centre Noche
10 horas101562156 1314

Auxiliares de Enfermería v Administrativos
7 horas 21 minutos7,351620180 2 22

Auxiliares de Enfermería v Administrativos
7 horas7162042
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IMantenimiento 17horas 30 minutos 1 7,5- --'1 ""1620 I 216 I 1 5 I 5 I I 22 I
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En las Jornadas en los Puestos de Trabajo que tengan franjas horarias diferentes no es válido el concepto de Jornadas Anuales, por ejemplo de Lunes a Jueves un Horario y el Viernes otro horario.
En las Direcciones no asistencia les y en el Grupo 1, sino hay cobertura el rebaje de horas se realizará en Jornadas Programadas por grupos de 4 Ó 5 profesionales.

Los puestos de trabajo que no aparecen en este cuadro se seguirán la reducción de 2 Jornadas menos del año 2007 y el resto en minutos si es posible y si hay algún pacto por parte de lo~ trabajadores se presentará al Comité de Empresa.
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