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ANÀLISI I VALORACIÓ DEL PRE-ACORD DEL CONVENI DE BA RCELONA 
 

 
 
En organització del treball , cap avanç, tot el poder per a l'empresa, com en 
l'anterior. 
 
Nova classificació professional,  relativa equivalència amb el d'Acció Social, i 
una mica de similitud amb el de Sanitat Privada. Eliminen el cicle continuat, i 
els grups de direcció i comandaments intermedis. El grup 1 i 2, equivalent al 
grup C d'Acció Social, llicenciats i diplomats. El grup 3, personal qualificat del 
grup C d'Acció Social. El grup D d'Acció Social, al grup 5, en diuen serveis 
generals. Enmig, novetat, grup 4, tècnics auxiliars. Aquest nou grup, segons el 
nivell que exposen, seran auxiliars administratives, i auxiliars sociosanitàries. 
Grup 5, inclouen a les conductores, i indefinició en el nivell 2 d'aquest grup, 
"Ajudants de professions", "li corresponen les funcions bàsiques d'aquests 
oficis, amb responsabilitat" (preocupant redactat). Haurem d'estar atents a les 
equivalències que facin, abans de res, que no siguin a la baixa, amb la 
repercussió que tindria en categoria professional i salarialment. 
 
Períodes de prova , períodes alts, gradual, segons grup professional. 
 
Preavís de cessament voluntari , excessius terminis d'antelació. 
 
Molt lleugera millora en la jornada laboral , en la màxima anual, i allunyada al 
que demanaven els RLT: 1680 hores. Preocupant que es posi que la mitjana de 
jornada setmanal serà de 40 hores. Especificació d'horaris, jornada continuada, 
només una tarda lliure, la dels divendres. Flexibilitat horària regida, prèvia 
autorització, i en certs serveis no aplicable; molta discrecionalitat. "Les pauses 
concedides per sortir del Centre per a qualsevol activitat personal, inclosa les 
dedicades a fumar, s'han de recuperar dins de la mateixa jornada laboral", 
lamentable paràgraf, sobra. 
 
Hores extraordinàries , article 20, les permet, pas enrere en el repartiment del 
treball. 
 
Vacances,  de 31 dies naturals. Major regulació, tres períodes de vacances. I 
demanar-les abans de l'1 de maig, i amb dates preferents de gaudi. Abans més 
possibilitats de poder-les gaudir. 
 
Llicències i permisos,  avanç en assumptes propis, 2 dies no recuperables i 
sumats a la jornada de treball. Dia addicional per festiu, a gaudir per Setmana 
Santa i un altre per Nadal. Augment de dies per desplaçament en naixement de 
filles o fills, per malaltia o accident greu, o mort. En general, hi ha millores. 
 
Excedències,  es basen en el de Sanitat Privada, hi ha millora, només 
depenent el cas, amb reserva del lloc de treball a la voluntàries el primer any. 
 
Incapacitat Temporal,  100% del salari mensual des del primer dia de baixa, 
clara millora. 
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Pujada salarial,  2018 i 2019: 0,8% cada any, en total 1,6%. Baixa pujada, 
insignificant, clara i continua pèrdua de poder adquisitiu. 
 
Garantia Ad Personam , indiquen dues, una és revaloritzable, les altres no 
(antics complements salarials que desapareixen). Afectés principalment, veient 
les taules salarials, a les persones que els aplicaven el Conveni de Sanitat 
Privada. En comptes de ser totes revaloritzables. 
 
Antiguitat , l'eliminen, en tres anys, a les persones que ho tinguessin el ficaran 
en el complement Ad Personam i serà no revaloritzable. 
 
Les faltes , sense millora. 
 
Complements salarials,  sense un desenvolupament, cap descripció sobre 
això, amb un import mínim i un altre màxim (no fix), basant-se pactes 
individuals, i no revalorables. És totalment discrecional i opac. Les persones 
que cobraven anteriors complements, eliminats ara, serà ad personam i no 
revalorables. 
 
Doble escala salarial , suposarà la reducció del salari per les noves 
treballadors que ingressin en l'organització pertanyents a tots els grups 
professionals que se'ls aplicava abans el Conveni de Sanitat Privada (no se'ls 
aplicarà el complement Ad Personam). I al Grup IV que se'ls aplicava abans el 
Conveni d'Acció Social. Ens sembla injust i discriminatori. Aquest no hauria de 
ser el futur desitjat per a les noves incorporacions. 
 
Sense desenvolupar , a pitjor, serien: 
 
• Dietes i desplaçaments. 
• Compensació de festius treballats. 
• Hores incidentals (el substitueixen amb les hores extres). 
• Reciclatge i formació continua. 
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ANÀLISI GLOBAL 

 
 
Detectem retrocés  en: 
 

• Períodes de prova. 
• Hores extraordinàries. 
• Antiguitat. 
• Doble escala salarial. 
• Garantia Ad Personam. 
• Complements salarials. 
• Pujada salarial. 
• Dietes i desplaçaments. 
• Compensació de festius treballats. 
• Reciclatge i formació continua. 

 
Millores  a: 

 
• Llicències i permisos. 
• Excedències. 
• Incapacitat Temporal. 

 
Atents a la seva aplicació: 
 

• Nova classificació professional. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
creuroja@cgtberga.org 
cgtsecciocreurojabarcelona@gmail.com 
Twitter: @cgtcreurojbarna 


