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ACORD EN MATERIA DE JORNADA (DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS DE
TREBALL - HORARIS - AMPLlACIÓ DE JORNADES) D' AFECTACIÓ
AL PERSONAL ADSCRIT ALS GRUPS PROFESSIONALS 2 I 3 NIVELL
1, VINCULAT AL PROCÉS D'ATENCIÓ CONTINUADA
D'HOSPITALlTZACIÓ DEL DISPOSITIU ASSISTENCIAL HOSPITAL
SOCIOSANITARI DE L'HOSPITALET (HSS~) DE L'HOSPITAL
TRANSVERSAL (HT) DEL CONSORCI SANITARIINTEGRAL (CSI) .
•

A la duta f de l 'Hospifalet de Llobregat, el dio 27 de novembre de 2019

REUNITS

Directiu$ I Responsables del Centre:

•
•
•
•

Jordi Vilarasau i Forré, Director de Centre d e Hospital Transversal (HT)
Anna Ferref i Piñera, Directora d'lnfermeria d e I'Hospital Transversal (HT)
Mireio Lobarta i Tomás, Gestora del Procés Planificació de Dotacions de Pla ntilla
Caries Sanchez- Pa niagua i And roda , Coordinador de Gestió Administrativa de
Planificació dE! Dofacions de Plantilla

Dlrectlus I Responsables Corporatius:
• Alicia Gareia i Bunou, Directora de Recursos Hum ans
• Antonio Rodríguez i Nieto, Responsable de Gestió Administrativa
d'lnformació de Recursos Humans
• Jordi Rodríguez i Escoll, Responsable d ' Afers Socials i Relacions del
Recursos Humans
e Pedro Segura i Montalvo , Coord inador de Gestió Administrativa
d'lnformació de Recursos Humans
e Mireia Domenech i Pagan, Coordinadora d' Afers Socials i Relacions
de Recursos Huma ns
~
Per part de la Representacló Legal deis Treballadors:
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MO Mar Alburquerque Alburquerque
Ana Carnero Alcalá
Cristina Castell nou Castillo
Ana MO Hernández Armijo
Silvia Melero Cortijo
Núria Ricarf Oliver
Adelaida Muñoz Sánchez
Yolanda Rodríguez Fernóndez
Maribel Ruiz Fernóndez
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Conson:i

En les dependéncies de les 'oficines del Consorci Sanitari Integral (eSI), situodes a
L'Hospitalet de Llobregat. el dio 27 de novembre de 2019 les parts assenyalades a
I 'encap~alament. reconeixenf-se capacitat legal suflcient en la condició i
representació que ocluen per orrit>or o ocords

MANIFESTEN
1.

La .necessitat de modular I'organització del temps de treball per donar una major
resposta adaptativa a ,'activitat assisfencial que s'origino en el procés
d'hospitalitzaci6 en ,'ombit de l'atenció con tinuada , en concurrencia amb
I'itinerari de minoració de jornada anual estoblerta pel conveni col ~ectiu de Ireball
sectorial. ha de permetre equilibrar les carregues de treboll que acfuolment
afronten els/les professionals que pertanyen a oquest marc operotiu i distribuir millar
els aduals cicles de rotació horaria (temps de treball i descans) per facilitar unes
dotocions presencials de plantilla més harmoniques ¡estables 01 lIarg de tota la
franjo d'activitat intersetmanal (de dilluns a divendres), oplimitzonlla concentració
del professionals en els espais de temps productivament més adients.

11.

lo voluntaf per part de lo Direcció de Centre de I'Hospital Transversal d'anar
ossolint I'homogene'ltat deis horaris de tot el personal adscrit a un mateix procés
~:lSS¡stencial i/o productiu ha de facilitar I'optimització deis recursos humans
disponibles i de la gestió de la planificació de les dotacions, fenl més elicient la
respasta a la cobertura ' de les incidencies de la plantilla, minoranf els impactes
adversos que sobre I'octivitat puguin produir-se per aquesto causa i reduint els
acfuols costos de lo cobertura d'esdeveniments imprevistos.
la reducc ió del número de modalitats de jornades anuals, distribucions de jornades
i horaris ha de ser un deis principis rectors que modulln I'objectiu de lo modificació
d'horaris i distribuci6 del temps de trebal! que es planteja ossolir per garantir una
estructuració més estandarditzoda deis recursos humans i que al mateix temps
permeti acomodar lo plantillo en unes condicions de treball menys singulors i més
integrals i holístiques.
Amb aquesta intenció despres d'un perfode de converses és voluntat d'ambdues
parts deixar regulades en aquest document les mesures que es modulen en
materia d'horaris i distribució del temps de treboll, i amb aquest propósit,
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l . Jomodo anuO
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Regira per a fols els col iectius j grups professionals la jornada anual efectiva de treball
establerta al conveni coHectiu de treball deis hospital d 'aguts, centres d'atenció
primaria, centres sociosanitaris i centres de salut mentol concertats omb el Servei
Catala de la Saluf. vigent en cado momenf o el que el succeeixi.

Tot i que el disseny del model d 'horaris que s' implanta s'ho configurot en base a
I'horitzó de reducci6 de jornada que cal assolir en dos espais de temps distints alllarg
de I'any 2020 i que es concreta per al personal adsc rit al torn diürn en 1634 hores a 1
de gener d e 2020 i en 1620 a 31 de desembre de 2020, horiizó final en q ue iambé es
reduira 1 dio d~ lliure disposició, a fi de no haver d'abordar dues configlXacions de
dislribució del temps de treball distintes en un moteix any, ombdues parts han
considerat oporlú determinar la proposta horaria que es pretén implantar amb la
jornada que s'ha d 'assolir a 31 de desembre de 2020. Conseqüenlmenl coldra haver
d'ocomodar e ls diferenciols de jornada que se'n desprenguin assignant als cicles
~! horaris que ara s'estobleixen el número d'hores o ·jornades que garonteixin el
. complimenf de la jornada anual efectiva de treball descrita al conveni col ~ectiu de
. treball.

2. Condk:ions horaies

,
•

Les modalifats horaries diürnes de jornada completa s'estableixen en 1634 hores
efectives a 1 de gener de 2020 i en 1620 hores efectives anuols q partir del dio 31 de
desembre de 2020, haven t de minorar un dio de lliure disposici6 quan s'assoleixi
plenament la jornada de 1620 hores, i 1562 hores per al tom noctum, montenint la
mateixa jornada anual efectiva alllarg de tol I'exercici 2020, així com els mateixos díes
de lliure disposició, ates que el conveni col iectiu no preveu en la seva regulació cap
reducció de les hores anuals efectives de trebal! per al personal adscrit a aquest tomo
les modalitats horaries diürnes de jornada parcial actuols de 1437 hores, 1422 hores i
1371 hores anuals efectives de treball convergiran en una único jornada a nual
efectivo de treball de 1437 hores o partir del momen! en que entrin en vigor aquests
horaris, tot i que a nivell retribufiu prendran com o referencia la jornada de 1634 hores
es de "1 de gener de 2020 i de 1620 hores a partir del dio 31 de desembre de 2020.
les modalitats horaries diürnes de jornada parcial octuals de 1143 hores, 1120 hores i
1023 hores anuals efectives de treball convergiran en una única jornada anual
efectiva de treball de 1143 hores a partir del mamen' en que entfin en vigor aquests
horaris, tot i que a nivell retributiu prendran com a referencia la jornada de 1634 hores
des de l' 1 de gener d e 2020 i de 1620 hores a partir del dio 31 de desembre de 2020.
dalitats horaries nocturnes de jornada completo actuals mantenen la moteix

.'
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referencia d'hores e fectives de treball anuals
Les modalita !s horaries nocfurnes de jornada parcial actuals de 800 hores man!ind ra n
la ma!eixa referencia de jornada efectiva anualllevat una de les seves modalita ts que
passara a convertir-se en jornada completa nocturna de 1562 hores d'aplicació al
col ~ecfi u adscrit al torn o

,

Totes les modalitats horaries aquí descrites quedaran determinades en elllibre d'horaris
del centre i en els calendaris deis professionals, prefixant amb caracfer regular una
distribució diaria del temps de freball de dilluns a diumenge i el número anual de dies
habils de treboll que en resultin de lo cobertura ossislencia l rol atoria en tre tots els
professionals, en funció del seu grup i categoria, en caps de se!mana, així com el
número de dies habils de Ireball en festiu quan aquests no esdevinguin per
coincidencia natural amb la seqüencia de rotació que s'estableix per a cada
modolitat horario,

3. Model genéric de distribució de lo jornada cflÓriO

......

¡

Tols els acfuols hororfs dlüms en tom matf que inicien la jornada diaria de Irebal! a les 7
hores i 15 minuts (7:15 hores) i lo finalilzen a les 14 hores i 30 minuls (14:30 hores) ,
reolllzan! una jornada diaria de treball de 7 hores i 15 minuts (7:15 hores). omb lo nova
modolitot horario passaron a iniciar la jornada de trebal! a les 7 hores i 20 minuts (7:20
hOreS) i la finalilzaran a les 14 hores ¡ 30 minuts (14:30 hores) , sent la jomado diório de
trebal! de 7 hores ¡lO minuts (7:10 hores)

Tol5 els ocfuals hororls dlüms en tom tarda Que inicien la jornada diaria de treball a les
14 hores ¡ 10 minuts (14:10 hores) ¡la finalifzen a les 21 hores i 25 minu ts (2 1:25 hores),
realifzant una jornada diaria de treb al! de 7 hores i 15 minuls (7 :15 hores), omb la nova
moda lifaf horaria passaran a iniciar la jornada de treball a les 14 hores i 15 minuts (14: 15
hores) i la finalitzaran a les 21 hores j 25 minuts (21 :25 hores), sent la jornada diaria de
treball de 7 hores ¡ 10 minuts (7: 10 hores)
To' s els acfuals hororts noctums que inicien lo jornada diario de treball a les 21 hores ¡ 5
minu's (21:05 hores) i lo finalilzen o les 7 hores i 40 minuls (7:40 hores) del dio següenl ,
realilzan' uno jornada diario de Ireboll de 10 hores ¡ 35 minuts (1 0:35 hores), amb la
novo modolil o' horario passaro n a iniciar lo jornada de Ireball a les 21 hores i 5 minuls
(2 1:05 hores) I la finalitzaran a les 7 hores i 35 minuts (7:35 hores) del dio següent, sent l
jornada diario de treball de 10 hores i 30 minuls (10:30 hores)

fl.

r// .

4. SoIapoments (encavak:aments entre horaris)
Les .parts s'avenen a minorar I' actual lemps d'encavalcament entre !orns fixat en 20
minuts entre el torn de matí ¡el torn de'tarda i entre el lorn d e tarda i el l orn de nit, i en
25 minuts entre el torn de nlt i el 10m de molí, per un temps més eficienl
d'encavalcament que es determina en 15 minufs entre el 10m de matí i el torn de
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Aixó no obstant, aquesta mesura quedara condicionada j compromeso a la Que en
resulti del temps que s'esfableixi als disposifius de L'Hospital General de "Hospitalet i
Hospital Sont Joan Despí Moises Broggi de "Hospital Transversal per aquest moteix
procés assistencia l. cas que en resultés distinta fruit de les negociacions que es reaJitzin
per establir un model d 'horaris homogeni amb el que aquí ora es determina, havent
de ser ajustada en identitot de tracte en els mateixos minuts que es concretessin per
aquells d ispositius.
En el suposit que a data 31.12.2020 no s'assolís la convergensia compromesa en el
parógraf anterior, les parfs s'obliguen a revisar els temps de solapament aquí
convinguts omb la finolitot de donar contingut efectiu al proposit expressat.

5. Distribució del temps de treball en funció de les distintes modalltats horaries
5.1 La modalitat horaria que actualment regeix per al personal adscrlt al tom dlürn en
Jornada completa, omb lo configuració horario de cicles de trebal! i descans tal
'com es descriu,

i que fenen assignats com odies habils els festius per coincidencia natural amb la
seqüencio de ro toció, a partir de la doto d'implantació del nou model d'horaris
passara a treballar un cap de setmana cado 3 setmanes, en lIoc d'un cap de
setmana altern, i els hi sera assignat un nombre determinat de festius anuals, que
podra oscil1ar entre 7 o 8 festius en funció del calendari laboral oficial de festius
que anual i normativament es determinin, i en correspondencia amb el quadre
següent.

7:10
7:10

5.2 Lo modalitot horario que ocfualment regeix per 01 personal adscrft al tom dlüm en
jornada parcial de 1437 hores, amb la configuració horario de cicles de treboll i
descans tal com es descriu,
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7:15

7:15

7:15
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¡ que tenen assignats com a díes habils els fesfius per coincidencia natural amb la
seqüénda de rotació, a partir de la data d'implantació del nau model d'horaris
menlindran la ma teixa referencia de jornada efectiva anual de treball pero
desdoblaron la seqüéncia horaria en 2 modali'ats de rofació distintes, mantenln!
els cicles de treball i descans en caps de setmona alterns, senf·los. assignats un
nombre determina! de festius anuals, que podren oseil ~ar entre 7 o 8 festius en
fundó del c alendari laboral oficial de fesfius que anual i normotivament es
determinin, i en correspondencia om b els quodres següents,
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7:10
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5.3 La modalifaf horaria que acfualmenf regeix per a l penonal adscrit al tom dfüm en
jomada pardal de 1422 hores. amb la configuració horaria de cicles de treball i
descans tal com es descriu,

¡que tenen ossignats com odies hóbils els festius per coincidencia natural amb la
seqüencia de fotcció, a partir de la data d'implanfació del nou model d 'horaris
modificaran la referencia de jornada efec tiva anuol d e treball passant a realitzar
una jornada d e treball e fectiva anuol d e 1437 hores, els cicles de treball ¡ descans
intersefmanals i la freqüencio de díes hóbils de trebal! j descons en cops de
setmona , 5ent-105 assignats un nombre determinat de festius onuals. que podron
oscH ~ar entre 7 o 8 festiu5 en funció del calendari laboral oficial de fesfius que
anual i normativoment es determinin, i en correspondéncia amb e l quadre
següent,
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5.4 La modalital horaria que actualmenl regeix per al personal adscrtt at tom dfüm en
jornada parcial de 1371 hores, amb la configuració horaria de c icles de treball i
descans tal com es descriu,
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¡que tenen assignats com odies hóbils els feslius per coincidencia natural amb la
seqüéncia de (oloció, a partir de la dala d 'implantació del nou model d'horaris
mod ificaran la referencia de jorna da efectiva anual d e treball passant a realitzar
una jornada de treball efectiva anual de 1437 hores, els cicles de trebal! i descans
in tersetmanols i la freqüéncia de dies hóbils de treball i descans en caps de
setmana, sent-Ios assignats un nombre de terminaf de festius anuols, que podron
oscil iar entre 7 o 8 festius en funció del calendari laboral oficial de festius que
anual i normativament es deferminin, i en correspondéncia omb el quodre
següent.

7:10
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l7
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7:10

7:1

7:10
7:10

7:10

7:10

7:10
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5.5 Lo modalifat horaria que octualment regeix per al personal adscrft 01 tom dlüm en
Jornada parcial de 1143 hores. omb lo configuroci6 horario de cicles de trebo!! i
descons tal com es descriu,
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j els hi seran assignafs com odies hóblls 1015 els fesfius anuals, que podran oscil ~or
entre 14 o 15 fesfius en fundó del calendari laboral oficial de festius que anual i
normativament es determinin. Aixo no obsfanf els professionals que així ho
manifestin anticipadament podran exonerar-se de treballar els .festius que
coincideixin en dissabfe j amb el cap de setmona que els perfoqui de descanso

5.6 La modalilat horaria que acfualmenf regeix per al personol adscrlt al tom dlürn en
Jomado parcial de 1120 hores, amb la configuració horaria de cicfes de treball i
descans tal com es descriu,

7:15
j que ,tenen assignats com a dies habils els festius per coincidencia natural omb la
seqüencia de foloció, a partir de la data d 'implanfació del nou model d'horaris
modificaran la referencia de jornada efectiva anual de treball passant a realitzar
una jornada de treball efectiva anual de 1143 hores, així com els cicles de treball i
descans intersetmanals, i en correspondencia amb el quadre següent,

7:10

i els hi seran assignats com a dies hóbils lots els fesfius anuals, que pOdran oscil ~ar
en tre 14 o 15 fesfius en funció del calendari laboral oficial de fesfius que anual i
normativament es determinin. Aixo no obstant els professionals que així ho
manifestin anlicipadamenl podran exonerar-se de treballar els festius que
coin ideixin en dissable i amb el cap de setmana que els pertoqui de descanso
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5.7 La modalitat horaria que actualment regeix per 01 personat ocncrft 04 tom cHüm en
jornada parcial de 1023 hores. amb la configuració horaria de cicles de treball i
descans fal com es descriu.

1:15

11

7:15

1:15

,
¡que tenen assignats com odies hóbils els fesfius per coincidencia natural omb la
seqüencia de rotació, o partir de la data d'implantació del nou model d'hofOriS
modificaran la referencia de jorndda efectiva anual de treball pa~sant a reclitzar
uno jornada de trebatl efectiva anual de 1143 hores, oixí com els cicles de treball i
descons inlersetmonals, j en correspondencia omb el quodre següent.

i els hi seran ossignots com a des habits '015 els festius anuals, que pOdron oscil ~ar
entre 14 o 1S fesfius en funció del colendari laboral oficial de fesfius que anual ¡
normativament es determinin. Aixó no obslanl els professionals que així ho
manifestin anlicipodoment podran exone ror~ se de treballar els festius que
coincideixin en dissabte j amb el cap de setmana que efs perfoqui de descanso
- 5.8 La modalilal horaria que aclualmenl regeix per al personal adscrft ot 10m noctum a
Jornada completa. amb la configuroció .horario de cicles de trebolf i descans tal
com es descriu,
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¡que tenen assignats com odies hóbils ets festius per coincidencia natural amb la
seqüencia de rotació, a partir de la data d'implantació del nou model d 'horaris
d isposaran d 'una lliuranc;::a oddicional en dissabte i diumenge cada 8 setmanes
enlloe d'una lIiuranc;::a en dissabte i diumenge coda 16 setmanes i mantindran en el
comput de la jornada anual com odies hóbils els fesfius que en resultin per
coincidencia natural amb la seqüencia de roloció esfablerta per aquesta
modalit6 t horaria, i en correspondencia omb el quadre següenf.
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5.9 La modalilat horaria que acfualment regeix per 01personal adscrit al tom nocturn a
Jornada completa, amb la configuració horaria de cicles de treboll j descans tal
c om es descriu.
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¡que tenen ossignats com a díes hóbils els fesfius per coincidencia naturol omb la
seqüéncia de roloció. a partir de la data d 'implantació del nou model d'horaris
modificaran la jornada diaria de treball manteninf la resta de c ondicions hora ries
(cicle de roloció, dies de treball i desc ans i feslius de treball per c oincidencia omb
el cicle horari estoblerf) , i en correspondénc ia amb el quadre següent,

•

•• •

•

•

ROTACIÓ
11

Dl

DM

•

••

MODAlITAT 2
DC
DJ

l2

L3
l4
l5
l6
l7

10:30
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10:30
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DV
10:30
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DSS
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10:30
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10:30
10:30
10:30
10:30
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5.10 La modaJifot horaria Que octualment regeix per a l personal adscrlt al torn nocturn
en Jornada porclal de 800 hores omb lo configuració hororia de c icles de freb oll i
desc ons tal c om es descriu,

L3
l4

10:35

¡que tenen assignals com a díes habils els festius per coincidencia natural amb la
seqüéncia de rotació, a partir de la data d'implantació del nou model d'horaris es
desdoblara en dues modalitats horanes distinfes, la primera de les quals ampliara la
referencia de jornada efectiva anual a la jornada nocturna completa lixada en
1562 hores, adaptant lo durada de la jornada diaria de treboll, el c icle de rotoció
de dies habils i de desc ans i el festius habils a la c onfiguració horaria convencional
que reolitzara a mb c aracter general el personal odscnt al tom de nit, j lo segona
de les quals manlindre la mateixa referencia de jornada efectiva anual modifican!
la jornada diaria de treboll i mantenint la resto de condicions horaries (cicle de
rotació, dies de treball i descans i fesfius de treball per coincidencia amb el cic le

,
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10:30

L2
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10:30

10:30
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Procedment per o l' assiQ':l<lció d' hororis quan impliquin ampliodons de jomoda o
variocions en els cicles de trebol i descans
l'assignació d'horaris al personal es fara per torn d'elecció. entre les persones
adscrites a la modalitof horario que ha d'amplior la jornada o modificar els cicles
de dies hóbils i de descans, en ordre del major número de díes acumulats en la
categoria professional (DAC's), fins completar la reassignació de jornades ¡ horaris
promoguda.
7. Dota d'efeclas
les parts convenen establir com o data d 'efecles d 'aquest acord el dio 1 de
gener de 2020.
8. Substitució i decaiment condidons horarias onteriQr5
Amb les condicions en materia de jornades, horaris i de distribució del temps de
treball que en aquest document es malisen. concreten i acorden. decauran i
quedaron substitu"ides totes les estipulocions onferiors que hoguessin estot
regutodes sobre aquesto motéfio"

~
,

...

Informoció sobre presencies (dofocions reots)
Les parts acorden recuperar, a efectes de consulto, I'entrega de la informacló
corresponent o les presencies (dotocions reols), en la matelxa forma i fermini que

·.
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10. Ratificoció de j'ocord dovonf del Tribunal laboral de CatokJnyo
En complimenf de I'aparta' al de l' Acla de Mediació de da ta 25 de novembre de
2019, les parts signants ratificaran per mitjó deis seus respectius representants, el
present acord davanl del Tribunal laboral, de Cafalunya el proper dio 2 de
desembre de 2019.

lIegil el text del present acord, j en prova de conformitat amb el seu contingut. les
persones que cohsten a I' inici del documenl el signen, o la dul a t, lIoe i dal o que
consten a I' encap<;olamenf, en representació de cadascuna de les parís.
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