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“TORN NITS VOLUNTARI”:  

USPAC NO VA SIGNAR L’ACORD PER INSUFIENT 

________________________________________________ 
 

Avui 13 de juny, s’ha publicat a la intranet una nota per tal d’inscriure’s al torn de 

nits voluntari (TNV) derivat de l’acord sobre nocturnitat que USPAC no va signar per 

INSUFICIENT. 

 

L’administració va proposar la pujada del preu de l’hora nocturna, derivat de l’aplicació 

de l’increment addicional del 0.30% de la massa salarial. D’aquesta manera l’hora 

nocturna s’ha establert en 3.47 €/hora nocturna BRUT, així com les condicions horàries 

per realitzar aquest torn basat en un 7x7. 

 

Des de la USPAC vam plantejar les següents millores que van ser desateses, per 

aquests motius NO VAM SIGNAR: 

 

1. Vam sol·licitar dividir els punts a signar en l’acord (nocturnitat, vals de roba, 

retribucions llocs de comandament). 

2. La pujada del 0,30% es dediqués al complement específic de les escales bàsica i 

intermèdia. 

3. Increment de l’import de l’hora nocturna: 3.47€/hora és INSUFICIENT. 

4. L’import de l’hora nocturna ha de ser revisable i actualitzable de forma periòdica. 

5. Aplicar un coeficient a l’hora nocturna efectivament treballada, per tal d’evitar el 

romanent que genera un 7x7. 

 

Us fem un resum de les condicions actuals: 

 

TOTAL HORES TREBALLADES SETMANA NITS: 66,5H 

TREBALL EFECTIU REAL ANUAL: 23’5 SETMANES DE TREBALL x 66.5H=1.562,75H  

JORNADA ANUAL 1.680H – 1.562,75 = 117.25H ROMANENT 

65H DEL ROMANENT DESTINADES A FORMACIÓ OBLIGATORIA, REUNIONS, ETC 

D’AQUESTES 65H, LES NO PLANIFICADES, NO ES REALITZEN NI DESCOMPTEN 

117.25H – 65 H =52.25 HORES DE ROMANENT S’HAN DE TREBALLAR 

 

L’acord estableix una “comissió de seguiment” que en el termini de 2 anys revisarà 

l’exempció de nocturnitat per raó d’edat (punt 2) i el torn de nit voluntari i la seva 

planificació (punt 3), en cap cas queda recollida la revisió de l’increment del complement 

de nocturnitat (punt 1 , 3.47€/h. nocturna). No tenim cap dubte, que l’acord, si 

realment vol assolir un mínim d’èxit entre el col·lectiu,  es REVISI i es MILLORI 

cap a les nostres peticions..... TEMPS AL TEMPS..... 
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