30338

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5887 – 26.5.2011

DEPARTAMENT
D’EMPRESA I OCUPACIÓ
RESOLUCIÓ
EMO/1280/2011, d’11 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de
l’Acord 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 per al període 2007-2010 (codi de conveni núm. 7900815).
Vist el text de l’Acord 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 per al període 2007-2010, subscrit per la
Comissió Paritària el 26 de gener de 2011, i d’acord amb el que disposen l’article
90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1 del Reial decret 713/2010,
de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball;
l’article 6 del Decret 52/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,
RESOLC:
—1 Disposar la inscripció de l’Acord 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 per al període 2007-2010
(codi de conveni núm. 7900815) al Registre de convenis de la Direcció General de
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.
Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Paritària del Conveni.
Barcelona, 11 d’abril de 2011
RAMON BONASTRE I BERTRAN
Director general de Relacions Laborals
i Qualitat en el Treball
Transcripció literal del text signat per les parts
ACORD
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 per al període 2007-2010
Components de la Comissió paritària:
En representació de CCOO:
Titulars
Mercè Rengel Mandreño
Núria González Blanco
Cristina Pérez Velasco
Manel Pérez Tarrida
Assessors
Rosalia Port Gimeno
Andrés García Carrega
En representació d’ACES:
Titulars
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Francisco Barreira Silveiro
José Antonio Fernández Bustillo
En representació de la Unió Catalana d’Hospitals:
Titulars
Angel Sapiña Valls
Francesc Pol Valls
Assessors
Héctor Cantero Carrascosa
Cèlia Piqué Sancho
A Barcelona, el 26 de gener de 2011, es reuneixen a la seu de la Unió Catalana
d’Hospitals, al carrer Bruc 72, de Barcelona, els membres representatius de les
dues patronals i el sindicat signant del Conveni, com a components de la Comissió paritària del VII Conveni col·lectiu d’establiments sanitaris d’hospitalització,
assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques, amb l’objecte de tractar les
següents qüestions:
Primer. S’acorda per unanimitat nomenar per a aquesta reunió, com a President a la
Sra. Núria González Blanco i com a Secretari al Sr. Héctor Cantero Carrascosa.
Segon. Donada l’especial aplicació del grup 3, i una vegada regularitzat segons el
text del Conveni i aplicat l’IPC del 2010, els imports salarials per l’any 2010 són:
Nivell 1: 1.381,93 euros
Nivell 2: 1.415, 02 euros
Tercer. A partir del 31 de desembre de 2010 i sense que suposi l’abonament de
cap endarreriment per a l’any 2010, per aquest fet, el salari del grup 3 serà:
Nivell 1: 1.424, 96 euros
Nivell 2: 1.459, 43 euros
Quart. Ambdues parts acorden signar les taules de l’any 2010 regularitzades
amb l’IPC real per al conjunt estatal total publicat per l’INE o organisme que el
substitueixi. Índex fixat en el 3%, i es procedirà a l’abonament dels endarreriments
que procedeixin com a màxim al mes de març de 2011.
Les parts acorden la signatura de les taules annexes, llevat error o omissió.
I no havent més qüestions a tractar, finalitza la sessió en lloc i data esmentats.
L’Acta emesa a l’efecte serà remesa a la Direcció General de Relacions Laborals
per al seu registre i publicació. I s’autoritza per les parts a presentar-la al Sr. Héctor
Cantero Carrascosa.

ANNEX 1
Salari Base
GR=Grup; SG=Subgrup; N=Nivell; CAT=Categories

Area assistencial
GR
1. Llicenciats universitaris
2. Diplomats universitaris
3. Tècnics de grau superior
i equivalents

SG

NI
1
2
1
2
1
2

CAT
Metge, psicòleg, farmacèutic,
químic, biòleg, físic, odontòleg
DuI, optometrista, logopedes,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
treballador social, educador social, llevadora
Tècnic de laboratori, de raig X,
de quiròfan o altres especialitats sanitàries,
ortoptista, higienista dental

SB 2010
1.746,89
1.808,58
1.630,93
1.670,38
1.424,96
1.459,43
Disposicions
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GR
SG
4. Tècnics de grau mig i equi-valents
5. Ajudants
Area administració i serveis generals
GR
SG
6. Llicenciats
7. Diplomats

NI
1
2
1
2

CAT
Auxiliar d’infermeria, puericultor,
aux. de farmàcia, auxiliar sanitari
Mosso de cl-inica i mecànic/a
sanitària

SB 2010
1.135,90
1.163,38
1.008,11
1.032,50

NI
1
2
1
2

CAT
Economista, advocat, informàtic,
sociòleg, enginyer, arquitecte
Diplomats en relacions laborals
empresarials, enginyers tècnics,
aparelladors
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
Ajudants de oficis diversos,
ajudant de conductor d’ambulàncies
Conserge , ordenança, porter,
vigilant, mecànic sanitari, cambrer, netejador,
rentaplats, rentador, mosso serveis diversos
Tècnic de laboratori, de raig X,
de quiròfan o altres especialitats sanitàries,
ortoptista, higienista dental

SB 2010
1.746,89
1.808,58
1.630,93

8. Tècnics de grau superior
i equivalents
9. Tècnics de grau mig
i equivalentes

1
2
1
2

10. Ajudants

1
2

Salaris de referència a efectes
d’endarreriments de l’any 2010 per
al Grup 3
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1
2

1.670,38
1.424,96
1.459,43
1.135,90
1.163,38
1.008,11
1.032,50
1.381,93
1.415,02

1 = Nivell bàsic
2 = Nivell superior

ANNEX 2
Nocturnitat
GR=Grup; SG=Subgrup; NI=Nivell; CAT=Categories

Area assistencial
GR
1. Llicenciats universitaris
2. Diplomats universitaris

SG

NI
1
2
1
2

3. Tècnics de grau superior
i equivalents

1
2

4. Tècnics de grau mig
i equivalents
5. Ajudants

1
2
1
2

CAT
Metge, psicòleg, farmacèutic,
químic, biòleg, físic, odontòleg
DuI, optometrista, logopedes,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
treballador social, educador social, llevadora
Tècnic de laboratori, de raig X,
de quiròfan o altres especialitats sanitàries,
ortoptista, higienista dental
Auxiliar d’infermeria, puericultor,
aux. de farmàcia, auxiliar sanitari
Mosso de clinica i mecànic/a
sanitària

Nocturnitat 2010
436,72
452,15
407,73
417,60
356,24
364,86
283,98
290,85
252,03
258,13
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Area administració i serveis generals
GR
SG
6. Llicenciats
7. Diplomats

NI
1
2
1
2

8. Tècnics de grau superior
i equivalents
9. Tècnics de grau mig
i equivalentes

1
2
1
2

10. Ajudants

1
2

Salaris de referència a efectes
d’endarreriments de l’any 2010 per
al Grup 3

1
2

Núm. 5887 – 26.5.2011

CAT
Economista, advocat, informàtic,
sociòleg, enginyer, arquitecte
Diplomats en relacions laborals,
empresarials, enginyers tècnics,
aparelladors
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
Ajudants de oficis diversos,
ajudant de conductor d’ambulàncies
Conserge , ordenança, porter,
vigilant, mecànic sanitari
cambrer, netejador, rentaplats
rentador, mosso serveis diversos
Tècnic de laboratori, de raig X,
de quiròfan o altres especialitats sanitàries,
ortoptista, higienista dental

30341

Nocturnitat 2010
436,72
452,15
407,73
417,60
356,24
364,86
283,98
290,85

252,03
258,13

340,11
348,21

1 = Nivell bàsic
2 = Nivell superior

Els annexos seran aplicables a totes les províncies

ANNEX 3
Manutenció i allotjament 2010
Personal tècnic superior
interns: 134,21
semi - interns: 112,66
ATS
interns: 12,66
semi - interns: 90,88
Resta personal
interns: 90,88
semi - interns: 69,24
ANNEX 4
Plus de compensació d’ajut familiar
Per pares i conyuge: 15,96
Per cada fill: 9,68
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ANNEX 5
Plus disminuïts: 34,67
ANNEX 6
Antiguitat 2010
1 any i 1 dia: 7,18
2 anys i 1 dia: 14,29
3 anys i un dia: 21,48
4 anys i un dia: 28,59
5 anys i un dia: 35,72
6 anys i un dia: 42,57
7 anys i un dia: 49,09
8 anys i un dia: 55,28
9 anys i un dia: 61,20
10 anys i un dia: 66,77
11 anys i un dia: 72,06
12 anys i un dia: 77,07
13 anys i un dia: 81,71
14 anys i un dia: 86,10
15 anys i un dia: 90,36
16 anys i un dia: 94,68
17 anys i un dia: 99,00
18 anys i un dia: 103,37
19 anys i un dia: 107,71
20 anys i un dia: 112,00
21 anys i un dia: 116,37
22 anys i un dia: 120,68
23 anys i un dia: 125,02
24 anys i un dia: 129,34
25 anys i un dia: 133,66
26 anys i un dia: 137,97
27 anys i un dia: 142,33
28 anys i un dia: 146,66
29 anys i un dia: 150,97
30 anys i un dia: 155,31
ANNEX 7
Plus transport 2010
Torn seguit: 22,65
Torn partit: 45,30
ANNEX 8
Dietes 2010
Dieta completa: 48,23
Mitja dieta: 25,59
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ANNEX 9
Menjadors 2010
Per àpat o sopar: 3,24
ANNEX 10
Plus diumenge i festiu 2010
Grup 1: 5,00
Grup 2: 4,50
Resta de grups: 3,50
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: 18,78 €/hora
Nivell 2: 22,95 €/hora
Diumenges i festius
Nivell 1: 20,87 €/hora
Nivell 2: 26,08 €/hora
(11.103.011)

*
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