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24.13 Circular Informativa 
 
ACORD INTERPROFESSIONAL SOBRE LA ULTRAACTIVITAT DELS 
CONVENIS 
 
 
La comissió de Seguiment del II AENC va arribar ahir, 23 de maig, a un acord sobre la 
ultraactivitat dels convenis, en particular sobre els que com a conseqüència de la reforma laboral 
decauran el proper dia 8 de juliol de 2013 i perdran la seva vigència. 
 
Aquest acord és un compendi de recomanacions a les parts negociadores dels convenis 
col·lectius. 
 
En el cas dels convenis que es troben des de fa més de dos anys denunciats  (com és el cas del 
conveni del sector de la salut concertat de Catalunya que estem negociant), la recomanació per 
sortir de la situació de bloqueig en la negociació és la següent: 
 

“SÉPTIMO : Las partes deberán acudir de manera urgente a la mediación o al arbitraje 
voluntario en aquellos convenios que hayan sido denunciados con dos años de 
antelación al 8 de julio de 2013, y que a la fecha no se hubieran renovado”  
 

Així doncs, amb l’acord que comentem, res no ha canviat, doncs sempre hem tingut oberta 
aquesta possibilitat d’acollir-nos al sistema extrajudicial de solució de conflictes, és a dir de 
sotmetre’ns a la mediació o arbitratge voluntari del Tribunal Laboral de Catalunya. Fins ara ha 
estat la presidència del conveni qui ha assumit aquesta funció mediadora entre les parts. 
 
El CSC espera i desitja de tot cor que les negociacions del conveni col·lectiu del sector salut que 
es varen tornar a reprendre el proppassat dia 21 de maig, puguin concloure amb acord  abans de 
la fatídica data del 8 de juliol i el sector pugui comptar amb un marc unitari de relacions laborals i 
de condicions de treball ajustades a l’actual situació de reducció pressupostària que pateixen les 
nostres entitats, que reforci la identitat sectorial i que doni seguretat jurídica a les empreses i als 
treballadors. 
 
 
 
Barcelona, 24 de maig de 2013 
 


