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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/4234/2010, de 15 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la pu-
blicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del 
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 la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball 
del sector d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i labo-
ratoris d’anàlisis clíniques per al període 2007-2010, subscrit el 23 de novembre 
de 2010, en relació amb una consulta presentada a la Comissió, i de conformitat 
amb el que disposen l’article 2.1.c) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre 
registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; l’article 170 de la Llei 
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 de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu 
de treball del 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.

—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, 15 de desembre de 2010

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector d’establiments 
sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques 
2007-2010

Acta 8

Components:
CCOO
ACES
Unió Catalana d’Hospitals

A Barcelona, el dia 23 de novembre de 2010, es reuneixen als locals de l’ACES, 
Muntaner 262, 2n 2a, 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 dels 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 Lluís Monset i com a secretari a Andrés García Carrega.

Segon: interpretar sol·licitud presentada per CCOO respecte l’article 6 del conveni 
pel que fa a les seves pròrrogues.
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La Comissió paritària va a arribar al següent acord:
quan el Conveni, l’article 6 diu que: “El present Conveni s’entendrà prorrogat 

per períodes igual de temps”, es refereix al període d’un any, sempre que: “cap de 
les parts no procedeixi a la seva denúncia”.

Aquesta interpretació esdevé com a conseqüència que aquest redactat literal es 
ve reproduint sense cap alteració, conveni darrera conveni, des del conveni de 1988 
(conveni d’àmbit provincial de Barcelona), quin àmbit temporal era d’un any, sent 
per tant la voluntat dels negociadors que les pròrrogues automàtiques en cas de falta 
de denúncia tinguessin igualment l’àmbit temporal d’un any.

Per tant, el conveni, en cas de no denúncia durant aquest any, s’entendrà prorrogat 
fins el 31 de desembre de 2011.

Torn obert de paraula

I no havent més qüestions a tractar, finalitza la sessió en el lloc i data indicats a 
l’encapçalament.

L’acta emesa a l’efecte remesa a la Direcció General de Relacions Laborals per 
al seu registre i publicació.

(10.349.016)
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