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CONVENI COL·LECTIU HOSPITAL CLÍNIC 

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA 

 

 

A Barcelona, a les 9.30 hores del 6 de novembre de 2020 

 

D’una banda, per la part de la representació dels treballadors, (en endavant, la 
part social): 

 

APIHC: Sol Gabaldà, Sergi Quílez, Josefina Casal. 

ADM: CLÍNIC: Mª Carme Flores. 

AIPS: Jesús Gutiérrez. 

CCOO: Magda Lecha 

LLUITEM PSI: Ariadna Giménez 

SICTESS: Joan Josep Barceló 

UGT: Alejandro Antón 

USAE: Francisca Navarro 

CGT: Richard José Nelo. 

 

D’altra banda, en representació de la Direcció de l’Hospital Clínic de Barcelona: 

Pilar Varela, Carolina Capsir, Azahara Ruiz, Maribel Baños, Anna Novoa i Silvia 
Aguirre. 

Excusa la seva presència Raúl Hernández 

 

Es reuneix la Direcció per a les Persones amb la representació dels treballadors 
anteriorment identificats en el decurs de la reunió mantinguda en la data de referència  

 

EXPOSEN 

Que degut a la situació actual d’emergència sanitària, estat d’alarma i mesures 
excepcionals, des del Departament de Salut i les Patronals han considerat que els 
hospitals es trobarien en el supòsit de poder aplicar el concepte de les hores 
extraordinàries de força major.  

Que l’Hospital considera necessari fer servir aquest concepte per tractar de buscar 
l’equilibri entre el merescut descans dels professionals i donar cobertura assistencial.  

Per aquesta raó, la Direcció ha proposat a la part social considerar com a hores 
extraordinàries de força major aquell excés de jornada que realitzin els professionals 
en horari nocturn i en divendres, dissabte i diumenge. En el període comprès entre el 
l’1 de novembre de 2020 i el 31 de gener de 2021.  

La Direcció ha proposat un import econòmic per aquestes hores. 

rosaara
Nota adhesiva
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En relació amb els motius exposats, les parts voluntàriament arriben als següents 

 

ACORDS 

 

1.- HORES EXTRAORDINÀRIES DE FORÇA MAJOR 

Les parts acorden que tindran la consideració d’hores extraordinàries de força major 
aquell excés de jornada que realitzin els professionals d’aquelles posicions definides 
com a cobribles, en horari nocturn i els divendres, dissabtes i diumenges en qualsevol 
torn, des de l’1 de novembre de 2020 al 31 de  gener de 2021.  

Les parts acorden que la realització d’hores extraordinàries de força major serà, en 
primer terme, voluntària per aquests professional. En cas que l’Hospital es vegi en la 
necessitat de que esdevinguin obligatòries, comunicarà prèviament aquesta 
circumstància als representants dels treballadors.  

Els professionals podran oferir-se a fer hores extraordinàries de força major tant dins 
del seu Institut com de manera transversal mitjançant un procediment que sigui públic, 
transparent i accessible a tothom.  

El valor de l’hora extraordinària de força major per a les principals categories que 
generen cobertura i que venen realitzant excés de jornada de manera més habitual 
s’estableix en quadre que s’annexa. Si haguessin altres categories que també 
realitzessin hores extraordinàries de força  major en els termes anteriorment establerts 
veurien incrementat el valor de l’hora mòdul de conveni col·lectiu en la mateixa 
proporció. 

Els imports meritats s’abonaran en un concepte de nòmina específic que identifica les 
hores extraordinàries de força de major diürnes de cap de setmana i en un altre per a 
les de nit. 

Aquesta quantitat no inclou els plusos corresponents a la tarda, el diumenge o festiu 
que s’abonaran en les mateixes condicions que habitualment dins dels seus conceptes 
respectius. 

Els imports que s’estableixen en el quadre ja compten amb l’increment salarial de 
0,25% pactat en el darrer acord, així com el 5% descomptat.  

Les parts es comprometen a compartir mensualment dades de realització d’hores 
extraordinàries “ordinàries” i de les considerades de força major.  

El pagament es farà retroactiu per abonar les hores extraordinàries de força major que 
s’hagin realitzat a 1 de novembre de 2020. 

Els pagaments de les hores extraordinàries de força major es farà a més vençut com 
ve essent habitual amb les hores extraordinàries “ordinàries”. 

Es podria donar el cas que hi haguessin posicions que ordinàriament no estiguessin 
marcades com que generen cobertura i que ara per la situació excepcional del COVID 
estiguin cobrint-se i fent excés horari. Aquestes posicions s’analitzaran i, en cas 
afirmatiu, també tindrien aquesta consideració. 
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2.- INCREMENT TEMPORAL DEL VALOR DELS ASSUMPTES PROPIS (AP’s) i 
DIES DE CONVENI (DC) AL PAGAMENT  

 

Addicionalment, les parts acorden que els professionals inclosos en el pacte d’ AP’s 
puguin voluntàriament cobrar-los al preu de l’hora extraordinària de força major previst 
a l’apartat anterior.  

Aquells professionals que ja han sol·licitat el pagament se’ls hi pagaria el preu millorat 
de forma retroactiva.  

En conclusió l’acord al que arriben les parts es concreta en: 

 
 APs pendents: es podrien cobrar al preu d’hora extraordinària de 

força major demanant-los segons el procediment del que es farà 

corresponent difusió. 

 AP planificats: Es poden desplanificar per cobrar-los 

El termini per demanar el pagament ha de ser dins dels mes de novembre. Si no es fa 
dintre termini, el pagament els AP’s no gaudits a 31 de desembre de 2020, seria a 
preu ordinari, seguint l’acord preexistent.  

Les parts acorden fer extensiu aquest acord també als DC’s, de manera  que també es 
puguin desplanificar els DC’s dels professionals inclosos dins l’acord dels AP’s i es 
cobrarien amb aquest valor addicional. 

 

Sense més temes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 13.00 hores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

ANNEX 1 - PREU HORES EXTRAORDINÀRIES PER FORÇA MAJOR DES DE 

L'1/11/2020 FINS EL 31/01/2020   

Preu hora extraordinària per força major torns diürns, dels divendres, dissabtes i 

diumenges (*) 

 

 

 

Preu Hora extraordinària per força major en el torn de nit  (*) 

 

 

(*) Aquests preus (sense Seguretat Social), inclouen el -5% i els increments del 0,25% 

que es pagaran durant el període acordat 

Categoria Professional
Preu Hora extraordinària per força major torns 

diürns, dels divendres, dissabtes i diumenges

Enfermero/a 30,76 €                                                                              

Tècnic/a FP2 25,26 €                                                                              

TCAI/Aux.Enf. 22,42 €                                                                              

Auxiliar sanitario/a 22,42 €                                                                              

Oficial/a administrativo/a 25,26 €                                                                              

Auxiliar admtvo./a 22,42 €                                                                              

Limpiador/a 20,61 €                                                                              

Categoria Professional
Preu Hora extraordinària per força major en el 

torn de nit

Enfermero/a 38,45 €                                                                              

Tècnic/a FP2 31,58 €                                                                              

TCAI/Aux.Enf. 28,02 €                                                                              

Auxiliar sanitario/a 28,02 €                                                                              

Oficial/a administrativo/a 31,58 €                                                                              

Auxiliar admtvo./a 28,02 €                                                                              

Limpiador/a 25,76 €                                                                              


