Acords vigents amb el Comitè d’Empresa
Període: Des de l’any 1995 fins 2015
Data

Nº Acta

03/11/1995

13/01/1995

14/10/2005

08/2005

19/01/2007

1/2007

Descripció

Descripció Detallada

Jornada IMAS

1672 hores/any

Jornada LRC
1730 HORES DIURNES I 1714 NOCTURNES
Dies Festius Quan coincideixin 3 o més dies festius, s'organitzarà un torn rotatiu per l'àrea de
Microbiologia
Vacances
30 dies naturals amb periodes mínim de 7 dies
Còmput Hores FD

FD es computaran les hores del seu planing en cas d'IT

Plus Festiu Especial

Retribució d'un dia de salari+ plus festiu. Els FD se'ls hi computarà com la
jornada de treball que realitzin
L'empresa no descomptarà el complement IT (dret adquirit), però si al personal
de nou ingrés (a partir 1/01/2006)
Creació places noves, primer oferir promoció interna, publicar totes les places
indefinides als taulells dels relaxs
S'abonarà l'antiguitat de forma anual

Complement IT
18/06/2007

4/2007

Protocol Assignació Places

12/03/2008

1/2008

Antiguitat
Nòmina

23/12/2008

4/2008

Acord Salarial 2008 - 2010

27/11/2009

7/2009

LD's en dissabte
FESTIU ESPECIAL

Desembre 2015, permanentment actualitzat

Redistribució conceptes nòmina, part de la millora voluntària passarà al Salari
Base.
Signatura de l'acord salarial es pacta l'abonament de dos conceptes: CEPT
quantia abonada mensualment i RPO quantia abonada anualment (Objectius)
El personal de Mas Blau podrà guadir d'un LD en dissabte, de tots els
col·laboradors que vinguin a treballar només un el podrà gaudir
Retribució de 100€ pels TEL's que treballin en dates de festius especials més
l'abonament del: plus dissabte / plus diumenge o plus festiu

Acords vigents amb el Comitè d’Empresa
Període: Des de l’any 1995 fins 2015
Data
05/03/2010

Nº Acta

Descripció

LOTS I SOPAR DE NADAL

Retribució de 192,84€ pels Adjunts que treballin en dates de festius especials
més l'abonament del: plus dissabte / plus diumenge o plus festiu
S'anul·len

RETRIBUCIONS FIXES

Congelació salarial

FORMACIÓ

Congelació dels 9000€ per formació

TIQUETS RESTAURANT

Eliminació entrega tiquets restaurant

SERVEI TRANSPORT

Eliminació servei nocturn Taxi

COMPLEMENT IT

Es complementarà les nòmines amb baixa per I.T. durant 90 dies

1/2010

04/02/2011
ACORD
MESURES
ESTALVI 2011

22/02/2012

Descripció Detallada

FESTIU ESPECIAL

ACORD
MESURES
ESTALVI 2012

Tots els conceptes de la nòmina s'actualitzen amb el nou C.C.
GENER 2013

ACTUALITZACIÓ
CONVENI
COL·LECTIU

2014
2014

CONVENI
COL·LECTIU

oct-14

oct-14

oct-15

oct-15

Desembre 2015, permanentment actualitzat

CONCEPTES NÒMINA

El plus antiguitat de les categories: Facultatiu, DUI i TELS tenen un import
superior al que marca el Conveni Col·lectiu
Reactivació del pagament d'incentius per assoliment d' objectius

Finalització vigència Conveni Col·lectiu actual, durant 2014 inici negociacions
conveni nou
Es canvia la categoria professional a les Aux. de Cli. de preanalítica que tinguin la
titulació de tècnic de laboratori i es deixa el temps necessari per adquirir-la a la
CAT. PROFESSIONAL
resta de professionals
Es canvia la categoria professional als Aux. Adm. de RRHH, Compres i
CAT. PROFESSIONAL Administració. Queden fora d'aquesta requalificació Atenció al Client i magatzem

