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Acta 2

COMPONENTS:

CCOO

• Cristina Pérez Velasco
• Manel Pérez Tarrida
• Sergi Sánchez Dueñas
• Mónica García Gumá

Assessors:

• Josep Ma Yagüe Polo

UGT

• Patricia Carreras Mira
• Xavier Rodríguez Roselló
• Josep Mateo Hidalgo
• Caries Herrera Perolada

Assessors:

• Ma Carmen Martínez González
• Agustí Rodríguez Rubis

UNIÓ CATALANA D'HOSPITALS

• Xavier Baró Martin

Assessors:

• Alda Mumburu

AGES

• Francisco Barreira Silveiro
• Esther Moya Padilla
• Yolanda Escribano
• Laura García
• Gemma Pros

Assessors:

• Anna Zarzosa Güell

A Barcelona, el dia 14 de juny de 2017 a
les 16.30 hores es reuneixen ais locáis
d'ACES, Muntaner, 262, 2-2, els membres
representatius de la patronal i els sindicats
signants del conveni, com a components de
la Comissió Paritaria del IX Conveni
Col-lectiu deis Establiments Sanitaris
d'Hospitalització, Assisténcia, Consulta i
Laboratoris d'Análisis Clíniques, amb
l'objecte de tractar les següents qüestions:

Primer: S'acorda per unanimitat nomenar,
per a aquesta reunió, com a President al
Sr. Manel Pérez Tarrida i com a Secretaria
a la Sra. Alda Mumbru López

Segon: S'acorda signar l'acta un
representant per organització i acotar la
reunió de 16,30 a 18,30 hores.

Tercer: S'inicia l'examen de les consultes
presentades a la Comissió:

> SoHicitud8/17fCP1H

Entitat: Secretaria del sector salut i servéis
sociosanitaris de la FSP-UGT

Consulta: Segons l'art. 28.a el valor del
cálcul ha de ser incrementat amb un 100%
de recárrec, es a dir el 200% del valor del
dia ordinari?

La comissió paritaria va arribar al
següent acord: ens remetem el que diu el
conveni.

> Sol-licitud9/17(CP12)

Entitat: Hospital Sanitas CIMA

Consulta: Si el treballador té un contráete
de durada inferior que el seu període de
prova, es considera tot el contráete en
període de prova?

Pregunta 2: Si un treballador té un segon
contráete del mateix grup professional i el
periode de proba del primer contráete es
inferior al establert al art. 47, continua el
període de prova? - Aquesta consulta
queda retirada peí maíeix Centre.

La comissió paritaria va arribar al
següent acord: Sense acord.



\

> SoNicitud 10/17 (CP13)

Entitat: Consulta médica

Consulta: El plus d'ajuda familiar es
mensual o anual?

La comissió paritaria va arribar al
seqüent acord: Mensual.

Torn Obert de paraula

I no havent mes qüestions a tractar,
finalitza la sessió a les 17.30 en el lloc i
data indicáis a l'encapcalament.

Per la secretaria de la Comissió Paritaria,
es comunicará ais interessats les respostes
donades per la Comissió.

L'acta emesa a l'efecte será remesa a la
Direcció General de Relacions laboráis per
al seu registre i publicado, si s'escau, a tais
efectes s'autoritza a la Sra. Eva Muñoz
Climent i al Sr. David Agustí Esmerats per
aquest trámit.




