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DEPARTAMENT
DE TREBALL
RESOLUCIÓ
TRE/4315/2010, de 19 de novembre, de correcció d’errades a la Resolució
TRE/2695/2010, de 16 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
de l’Acord de revisió salarial i de l’IPC per a l’any 2009 i de revisió salarial per a
l’any 2010 del VII Conveni col·lectiu de treball per al sector d’establiments sanitaris
d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques (codi de
conveni núm. 7900815) (DOGC núm. 5690, pàg. 63003, d’11.8.2010).
Vist que es va publicar de manera incompleta el text de l’Acord de revisió salarial
i de l’IPC per a l’any 2009 i de revisió salarial per a l’any 2010 del VII Conveni collectiu de treball per al sector d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència,
consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques, i que hi ha una errada de transcripció en
la taula salarial de l’any 2010 en relació amb el Grup 8 de l’esmentat Conveni;
Atès que aquesta Direcció General és competent per procedir a la rectificació
de la resolució d’inscripció i publicació de l’Acord que ens ocupa, de conformitat
amb l’establert a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
en relació amb l’article 90.2 i 3 de Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i l’article 170
de la Llei orgànica 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 del text complet de l’acord de revisió salarial i d’IPC
per a l’any 2009 i de revisió salarial per a l’any 2010 del VII Conveni col·lectiu de
treball per al sector d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta
i laboratoris d’anàlisis clíniques (codi de conveni núm. 7900815) i esmenar l’errada
de la taula salarial de l’any 2010 de l’esmentat Conveni.
—2 Disposar que el text complet esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, previ compliment dels tràmits pertinents.
Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del Conveni.
Barcelona, 19 de novembre de 2010
SALVADOR ÁLVAREZ VEGA
Director general de Relacions Laborals
Transcripció literal del text signat per les parts
ACTA
davant el Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona.
Expedient núm. : PCB-451/2010
A Barcelona a les 10:00 hores del dilluns 21 de juny de 2010
Acta davant el Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, composat
per:
President: Jordi Ros Bové.
Vocal: Josep García Areny.
Vocal: Javier Agudo Lazaro.
Vocal: Octavi Julià Arcusa.
Secretari: Gerard Villaverde Villanueva.
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Ha estat presentada sol·licitud de conciliació per a conèixer en aquest acte de l’expedient marginat, registrada en aquesta seu en data divendres, 4 de juny de 2010.
D’una part i que consten com a citats, compareixen
Nom: Elena de la Campa Alonso
Càrrec: Dtra. Organització i Sistemes
Nom: Hector Canterio Carrascosa
Càrrec: Secretaria RR.HH i RR.LL
En virtud de: representant d’UCH
Nom: Alfredo Bayón
Càrrec: Advocat
Nom: José A. Fernandez Bustillo
Càrrec: Apoderat
En virtud de: poder
Atorgats davant: Tomas Gimenez Duart
En la plaça de: Barcelona, el 23/04/2004
Núm. protocol: 1946
Empresa: ACES (Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris)
Domiciliada a: C. Muntaner 262, 2n 2a
A la població: 08021 Barcelona (Barcelonès)
Empresa: Unió Catalana d’Hospitals
Domiciliada a: C. Bruc, 72 1r
A la població: 08009 Barcelona (Barcelonès)
D’altra part i que consten citats, compareixen i actuen en nom dels treballadors
Nom: Cristina Pérez Velasco,
En qualitat de: membre paritària por CC.OO
Nom: Andrés García Carrega
En qualitat de: Sec. Org. F. Sanitat Cat. CC.OO
Nom: Manuel Pérez Tarrida,
En qualitat de: Membre Comissió paritària CC.OO
Nom: Rosalia Port Gimeno
En qualitat de: Assessora CC.OO
Exposició dels fets que són origen del conflicte segons escrit introductori presentat
per la secretaria d’Acció Sindical de la Federació de Sanitat, representant legal de
la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya:
S’adjunta a la present Acta, com a document número 1 i formant part integrant
de la mateixa, escrit on consten exposats els motius que donen lloc al present
expedient.
Obert l’acte,
La Secretaria d’Acció Sindical de la Federació de Sanitat, representant legal de
la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya manifesta
la seva posició en el sentit de ratificar-se en les manifestacions contingudes en
l’escrit introductori.
Concedida la paraula a la representació de l’empresa s’oposa al contingut de
l’escrit introductori.
Realitzat l’Acte de conciliació entre les representacions abans esmentades es dona
per finalitzat amb el resultat d’Acord, en els següents termes:
Primer
Confirmar la signatura de les taules salarials de l’any 2009 signades en data 10
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de febrer de 2010 a l’Acta 6 de la Comissió paritària del VII Conveni (s’adjunta a
la present Acta).
Segon
Substituir les taules signades per a l’any 2010 donat l’error que es va produir en no
equiparar els subnivells A i B del Grup 8 (que s’adjunten). Per tant en data d’efectes
1 de gener de 2010 el Grup 8 del Conveni tindrà els següents preus de referència:
Grup 8
Nivell 1: 1383,85 euros.
Nivell 2: 1417,43 euros.
Tercer
Els endarreriments corresponents a aquesta variació i tots aquells que en aquesta
data no s’haguessin fet efectius es faran efectius com a data límit el 30 de setembre
de 2010, tot recomanant que s’abonin tan aviat com sigui possible.
Quart
Per tant a data 31 de desembre de 2010 no existirà diferència entre el nivell inferior del grup 3 i del grup 8 i entre el nivell superior del grup 3 i el nivell superior
del grup 8.
Les quantitats per tant a data 31 de desembre de 2010 per al grup 3 seran:
Nivell 1: 1383,85 euros.
Nivell 2: 1417,43 euros.
Aquest fet no suposarà cap endarreriment per a l’any 2010.
L’Acord adoptat per les parts aquí presents té la mateixa eficàcia que l’estipulat
en Conveni col·lectiu i posa fi al conflicte amb l’obligació de complir el que en ell
s’estableix.
Llegida l’Acta, que troben conforme, la signen els interessats davant el Tribunal
Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, i es fa entrega de la corresponent
copia certificada, a les dotze hores del dia d’avui.

Text complet de l’acord de revisió salarial i d’IPC per a l’any 2009 i de revisió salarial per a l’any 2010
ANNEX 1
Salari base
Grup

Subgrup

Nivell

Categories

Facultatius (1)

Metge, psicòleg, farmacèutic, químic,
biòleg, físic, odontòleg
Metge, psicòleg, farmacèutic, químic,
biòleg, físic, odontòleg

SB 2009

Àrea assistencial
1. Llicenciats universitaris
1. Facultatius (1)

Facultatius (2)
2. Diplomats universitaris
Diplomats

Diplomats (1)

DI, optometrista, logopedes,
fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional,

1.679,70 €
1.734,85 €
1.568,20 €
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Subgrup

Nivell
Diplomats (2)

5. Ajudants
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Categories
treballador social, educador social,
llevadora

SB 2009
1.602,28 €
1.308,10 €

2

Tècnic de laboratori, de raig X,
de quiròfan o altres especialitats
sanitàries, ortopista, higienista dental

1.336,04 €

1
2

Auxiliar d’infermeria, puericultor,
aux. de farmàcia, auxiliar sanitari

1.092,21 €
1.115,95 €

1
2

Mosso de clínica i mecànic/a sanitària

1
2

Economista, advocat, informàtic,
sociòleg, enginyer, arquitecte

1.679,70 €
1.734,85 €

1
2

Diplomats en relacions laborals,
empresarials, enginyers tècnics,
aparelladors

1.568,20 €
1.602,28 €

Oficial administratiu, programació
informàtica, oficial oficis diversos,
cuiner

1.308,11 €
1.370,15 €
1.336,04 €
1.399,93 €

Auxiliars administratius, informàtics
de grau mig, conductor d’ambulància ,
tècnics de grau mig en cuina,
restauració, auxiliar d’oficis diversos,
telefonista i recepcionista

1.092,21 €

Ajudants de oficis diversos, ajudant
de conductor d’ambulàncies
Conserge , ordenança, porter, vigilant,
mecànic sanitari, cambrer, netejador,
rentaplats, rentador, mosso serveis
diversos

969,34 €

3. Tècnics de grau superior i equivalents
1

4. Tècnics de grau mig i equivalents

Núm. 5799 – 19.1.2011

969,34 €
990,41 €

Àrea administració i serveis generals
6. Llicenciats

7. Diplomats

8. Tècnics de grau superior i equivalents
1
A
B
2
A
B
9. Tècnics de grau mig i equivalents
1
2
10. Ajudants

1
2

1.115,95 €

990,41 €

1=Nivell bàsic
2=Nivell superior
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ANNEX 2
Nocturnitat
Grup

Subgrup

Nocturnitat
2009

Nivell

Categories

Facultatius (1)

Metge, psicòleg, farmacèutic, químic,
biòleg, físic, odontòleg
Metge, psicòleg, farmacèutic, químic,
biòleg, físic, odontòleg

419,93 €

DUE, optometrista, logopedes,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
treballador social, educador social,
llevadora

392,05 €

Àrea assistencial
1. Llicenciats universitaris
1. Facultatius (1)

Facultatius (2)
2. Diplomats universitaris
Diplomats

Diplomats (1)
Diplomats (2)

3. Tècnics de grau superior i equivalents
1

4. Tècnics de grau mig i equivalents

5. Ajudants

433,71 €

400,58 €

2

Tècnic de laboratori, de raig X,
de quiròfan o altres especialitats
sanitàries, ortopista, higienista dental

327,03 €
334,00 €

1
2

Auxiliar d’infermeria, puericultor,
aux. de farmàcia, auxiliar sanitari

273,05 €
278,99 €

1
2

Mosso de clínica i mecànic/a sanitària

242,34 €
247,60 €

1
2

Economista, advocat, informàtic,
sociòleg, enginyer, arquitecte

419,93 €
433,71 €

1
2

Diplomats en relacions laborals,
empresarials, enginyers tècnics,
aparelladors

392,05 €
400,58 €

Àrea administració i serveis generals
6. Llicenciats

7. Diplomats

8. Tècnics de grau superior i equivalents
1
A
2
9. Tècnics de grau mig i equivalents

B
A
B
1
2

Oficial administratiu, programació
informàtica, oficial oficis diversos
cuiner

Auxiliars administratius, informàtics
de grau mig, conductor d’ambulància ,
tècnics de grau mig en cuina,
restauració, auxiliar d’oficis diversos,
telefonista i recepcionista

327,03 €
342,54 €
334,01 €
349,98 €
273,05 €
278,99 €
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Subgrup
10. Ajudants
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Nivell

Categories

1

Ajudants de oficis diversos, ajudant
de conductor d’ambulàncies
Conserge , ordenança, porter, vigilant,
mecànic sanitari, cambrer, netejador,
rentaplats, rentador, mosso serveis
diversos

2

3555

Nocturnitat
2009
242,34 €
245,66 €

Els annexos seran aplicables a totes les províncies
ANNEX 3
Manutenció i allotjament 2009
Personal tècnic superior
interns: 129,99
semi - interns: 109,11
ATS
interns: 109,11
semi - interns: 88,02
Resta personal
interns: 88,02
semi - interns: 67,06
ANNEX 4
Plus de compensació d’ajut familiar
Per pares i conyuge: 15,46
Per cada fill: 9,38
ANNEX 5
Plus disminuits
33,58
ANNEX 6
Antiguitat 2009
1 any i 1 dia: 6,95
2 anys i 1 dia: 13,84
3 anys i un dia: 20,80
4 anys i un dia: 27,69
5 anys i un dia: 34,60
6 anys i un dia: 41,23
7 anys i un dia: 47,54
8 anys i un dia: 53,54
9 anys i un dia: 59,27
10 anys i un dia: 64,67
11 anys i un dia: 69,79
12 anys i un dia: 74,64
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13 anys i un dia: 79,14
14 anys i un dia: 83,39
15 anys i un dia: 87,52
16 anys i un dia: 91,70
17 anys i un dia: 95,88
18 anys i un dia: 100,12
19 anys i un dia: 104,32
20 anys i un dia: 108,47
21 anys i un dia: 112,71
22 anys i un dia: 116,88
23 anys i un dia: 121,08
24 anys i un dia: 125,27
25 anys i un dia: 129,45
26 anys i un dia: 133,63
27 anys i un dia: 137,85
28 anys i un dia: 142,04
29 anys i un dia: 146,22
30 anys i un dia: 150,42
ANNEX 7
Plus transport 2009
Torn seguit: 21,94
Torn partit: 43,87
ANNEX 8
Dietes 2009
Dieta completa: 46,71
Mitja dieta: 24,78
ANNEX 9
Menjadors 2009
Per àpat o sopar: 3,14
ANNEX 10
Plus diumenge i festiu 2009
Grup 1: 3,50
Grup 2: 3,20
Resta de grups: 2,25
Plus dissabte 2009
Grup 1: 1,75
Grup 2: 1,60
Resta de grups: 1,17
ANNEX 11
Atenció continuada de presencia
Metges 2009
Laborables
Nivell 1, €/hora: 18,19
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Nivell 2, €/hora: 22,23
Diumenges i festius
Nivell 1, €/hora: 20,21
Nivell 2, €/hora: 25,26
ANNEX 1
Salari base
Grup

Subgrup

Nivell

Categories

SB 2010

Facultatius (1)

Metge, psicòleg, farmacèutic, químic,
biòleg, físic, odontòleg
Metge, psicòleg, farmacèutic, químic,
biòleg, físic, odontòleg

1.696,50 €

DI, optometrista, logopedes,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
treballador social, educador social,
llevadora

1.583,88 €

1.342,08 €

2

Tècnic de laboratori, de raig X,
de quiròfan o altres especialitats
sanitàries, ortopista, higienista dental

1
2

Auxiliar d’infermeria, puericultor,
aux. de farmàcia, auxiliar sanitari

1.103,13 €
1.129,90 €

1
2

Mosso de clínica i mecànic/a sanitària

979,03 €
1.002,79 €

1
2

Economista, advocat, informàtic,
sociòleg, enginyer, arquitecte

1.696,50 €
1.756,54 €

1
2

Diplomats en relacions laborals,
empresarials, enginyers tècnics,
aparelladors

1.583,88 €
1.622,31 €

Oficial administratiu, programació
informàtica, oficial oficis diversos,
cuiner

1.383,85 €

Auxiliars administratius, informàtics
de grau mig, conductor d’ambulància ,
tècnics de grau mig en cuina,
restauració, auxiliar d’oficis diversos,
telefonista i recepcionista

1.103,13 €

Àrea assistencial
1. Llicenciats universitaris
1. Facultatius (1)

Facultatius (2)
2. Diplomats universitaris
Diplomats

Diplomats (1)
Diplomats (2)

3. Tècnics de grau superior i equivalents
1

4. Tècnics de grau mig i equivalents

5. Ajudants

1.756,54 €

1.622,31 €

1.374,30 €

Àrea administració i serveis generals
6. Llicenciats

7. Diplomats

8. Tècnics de grau superior i equivalents
1
2
9. Tècnics de grau mig i equivalents

1
2

1.417,43 €

1.129,90 €
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Nivell

Categories

SB 2010

1

979,03 €

2

Ajudants d’oficis diversos, ajudant
de conductor d’ambulàncies
Conserge , ordenança, porter, vigilant,
mecànic sanitari, cambrer, netejador,
rentaplats, rentador, mosso serveis
diversos

Nivell

Categories

Facultatius (1)

Metge, psicòleg, farmacèutic, químic,
biòleg, físic, odontòleg
Metge, psicòleg, farmacèutic, químic,
biòleg, físic, odontòleg

424,13 €

DUE, optometrista, logopedes,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
treballador social, educador social,
llevadora

395,97 €

1.002,79 €

1=Nivell bàsic
2=Nivell superior
ANNEX 2
Nocturnitat
Grup

Subgrup

Nocturnitat
2010

Àrea assistencial
1. Llicenciats universitaris
1. Facultatius (1)

Facultatius (2)
2. Diplomats universitaris
Diplomats

Diplomats (1)
Diplomats (2)

3. Tècnics de grau superior i equivalents
1

4. Tècnics de grau mig i equivalents

5. Ajudants

439,14 €

405,58 €

2

Tècnic de laboratori, de raig X,
de quiròfan o altres especialitats
sanitàries, ortopista, higienista dental

335,52 €
343,58 €

1
2

Auxiliar d’infermeria, puericultor,
aux. de farmàcia, auxiliar sanitari

275,78 €
282,48 €

1
2

Mosso de clínica i mecànic/a sanitària

244,76 €
250,70 €

1
2

Economista, advocat, informàtic,
sociòleg, enginyer, arquitecte

424,13 €
439,14 €

1
2

Diplomats en relacions laborals,
empresarials, enginyers tècnics,
aparelladors

395,97 €
405,58 €

Oficial administratiu, programació
informàtica, oficial oficis diversos,

345,96 €

Àrea administració i serveis generals
6. Llicenciats

7. Diplomats

8. Tècnics de grau superior i equivalents
1
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Grup

Subgrup
2
9. Tècnics de grau mig i equivalents

Nivell

Categories
cuiner

1

Auxiliars administratius, informàtics
de grau mig, conductor d’ambulància ,
tècnics de grau mig en cuina,
restauració, auxiliar d’oficis diversos,
telefonista i recepcionista

2
10. Ajudants

Núm. 5799 – 19.1.2011

1

Ajudants de oficis diversos, ajudant
de conductor d’ambulàncies
Conserge , ordenança, porter, vigilant,
mecànic sanitari, cambrer, netejador,
rentaplats, rentador, mosso serveis
diversos

2

3559

Nocturnitat
2010
354,36 €
275,78 €
282,48 €

244,76 €
250,70 €

Els annexos seran aplicables a totes les províncies
ANNEX 3
Manutenció i allotjament 2010
Personal tècnic superior
interns: 130,31
semi - interns: 109,38
ATS
interns: 109,38
semi - interns: 88,24
Resta personal
interns: 88,24
semi - interns: 67,23
ANNEX 4
Plus de compensació d’ajut familiar
Per pares i conyuge: 15,50
Per cada fill: 9,40
ANNEX 5
Plus disminuits
33,66
ANNEX 6
Antiguitat 2010
1 any i 1 dia: 6,97
2 anys i 1 dia: 13,87
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3 anys i un dia: 20,85
4 anys i un dia: 27,76
5 anys i un dia: 34,69
6 anys i un dia: 41,33
7 anys i un dia: 47,66
8 anys i un dia: 53,67
9 anys i un dia: 59,42
10 anys i un dia: 64,83
11 anys i un dia: 69,96
12 anys i un dia: 74,83
13 anys i un dia: 79,34
14 anys i un dia: 83,60
15 anys i un dia: 87,74
16 anys i un dia: 91,93
17 anys i un dia: 96,12
18 anys i un dia: 100,37
19 anys i un dia: 104,58
20 anys i un dia: 108,74
21 anys i un dia: 112,99
22 anys i un dia: 117,17
23 anys i un dia: 121,38
24 anys i un dia: 125,58
25 anys i un dia: 129,77
26 anys i un dia: 133,96
27 anys i un dia: 138,19
28 anys i un dia: 142,40
29 anys i un dia: 146,59
30 anys i un dia: 150,80
ANNEX 7
Plus transport 2010
Torn seguit: 21,99
Torn partit: 43,98
ANNEX 8
Dietes 2010
Dieta completa: 46,83
Mitja dieta: 24,84
ANNEX 9
Menjadors 2010
Per àpat o sopar: 3,15
ANNEX 10
Plus diumenge i festiu 2010
Grup 1: 5,00
Grup 2: 4,50
Resta de grups: 3,50
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Plus dissabte 2010
Grup 1: 2,50
Grup 2: 2,25
Resta de grups: 1,75
ANNEX 11
Atenció continuada de presencia
Metges 2010
Laborables
Nivell 1, €/hora: 18,38
Nivell 2, €/hora: 22,46
Diumenges i festius
Nivell 1, €/hora: 20,42
Nivell 2, €/hora: 25,53
(10.349.144)
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