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RESOLUCIÓ
TRE/1730/2008, de 21 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del
Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Cespa Ingeniería Urbana, SA (comarca
del Bages), per als anys 2007-2011 (codi de conveni núm. 0811922).
Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Cespa Ingeniería
Urbana, SA (comarca del Bages), subscrit pels representants de l’empresa i pels
dels seus treballadors el dia 14 de juny de 2007, i de conformitat amb el que
disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b)
del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis
col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració
de les delegacions territorials del Departament de Treball, modiicat pel Decret
106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball;
el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de
Treball, i altres normes d’aplicació,
RESOLC:
—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Cespa
Ingeniería Urbana, SA (comarca del Bages), per als anys 2007-2011 (codi de conveni
núm. 0811922) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament
de Treball a Barcelona.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oicial de la Generalitat
de Catalunya.
Barcelona, 21 d’abril de 2008
ELISENDA GIRAL I MASANA
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona
Traducció del text original signat per les parts
CONVENI
col·lectiu de treball de l’empresa Cespa Ingeniería Urbana, SA (comarca del Bages),
per als anys 2007-2011
CAPÍTOL L
Normes generals
Article 1
Àmbit d’aplicació
El present Conveni és d’aplicació per a tot el personal de l’empresa Cespa, SA,
adscrit als centres de treball i servei que a continuació s’esmenten:
Mancomunitat del Cardener
Castellgalí
Monistrol de Montserrat
Monistrol de Calders
Montserrat
Marganell
Santa M. d’Oló

Neteja viària
Neteja viària
Neteja viària
Neteja viària
Neteja viària

RSU
RSU
RSU
RSU
RSU
RSU
RSU
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Es també d’aplicació per al personal de base que realitza serveis complementaris
en els municipis com són neteja de contenidors, recollida de mobles, etc., així com
el personal de taller.
Article 2
Vigència i durada de la pròrroga
El present Conveni col·lectiu entra en vigor l’1 de gener de 2007 i inalitza el 31
de desembre de 2011.
S’entén prorrogat d’un any a un altre per tàcita reconducció si no es formalitza per
qualsevol de les parts denúncia de rescissió dins d’un termini de 2 mesos anteriors
a la seva inalització o si s’escau de qualsevol de les seves pròrrogues.
Article 3
Condicions
Les condicions establertes en aquest Conveni formen un tot orgànic indivisible, i
a efectes de la seva aplicació pràctica han de ser considerats globalment en còmput
anual, sense que es pugui aplicar una normativa aïllada sobre condicions anteriors.
Article 4
Absorció i compensació
Les retribucions establertes en el present Conveni compensen i absorbeixen totes
les existents en el moment de la seva entrada en vigor, sigui quina sigui la seva
naturalesa o el seu origen.
Els augments de retribucions que puguin produir-se en el futur per disposicions
legals de general aplicació, així com per convenis col·lectius, contractes individuals
o qualsevol altra causa, només poden afectar les condicions pactades en el present
Conveni quan, considerades les noves retribucions en còmput anual, superin les aquí
pactades. En cas contrari, han de ser compensades i absorbides aquestes últimes,
i es manté el present Conveni en els seus propis termes, en la forma i condicions
que quedin pactades.
Article 5
Comissions de treball
Es creen unes comissions de treball, que estan compostes paritàriament per una
representació de l’empresa i una altra dels representants legals dels treballadors, i
poden convocar aquestes comissions qualsevol de les 2 parts. Perquè les reunions
d’aquestes comissions de treball siguin vàlides, han d’estar presents la totalitat dels
seus membres.
Les comissions de treball són les que es detallen a continuació:
Comissió Paritària
Comissió de Productivitat
Comissió de Fons Social
Comissió de Salut Laboral
Comissió Paritària:
Queda establerta una Comissió Paritària que té al seu càrrec les següents funcions:
Interpretació del Conveni.
Requeriment de les parts. Ha de mitjançar, conciliar o arbitrar en el tractament
i solució de totes les qüestions i conlictes de caràcter col·lectiu que puguin suscitar-se.
És preceptiva la reunió de la Comissió Paritària abans de l’inici d’una vaga.
Vigilància del compliment del que s’ha pactat.
Valoració i descripció dels llocs de treball i aplicació del capítol 5.
Composició: la Comissió Paritària està composta per 1 representant de l’empresa
i 1 dels treballadors, i s’escull entre ells 1 secretari. Així mateix existeix 1 suplent
per cada una de les parts
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Procediment: els assumptes s’han de sotmetre a la consideració de la Comissió
Paritària a proposta del delegat de personal o de la Direcció de l’empresa. Perquè
les sessions de l’esmentada Comissió siguin vàlides han d’estar presents la totalitat
dels seus membres.
Els assumptes sotmesos a la Comissió Paritària han de ser resolts en el termini
màxim de 10 dies. Han de procedir a convocar la Comissió Paritària qualsevol
de les 2 parts que la integren indistintament. Els acords adoptats per la Comissió
Paritària són vinculants i d’obligat compliment per a ambdues parts quan siguin
presos per unanimitat.
Article 6
Sancions i acomiadaments
Les sancions per faltes greus i molt greus han de ser comunicades prèviament al
Comitè d’Empresa, i s’han d’exposar els motius i classe de sanció.
Ha de ser d’aplicació el règim disciplinari previst en el Conveni general del
sector.
CAPÍTOL 2
Condicions de treball
Article 7
Jornada de treball
RSU
La jornada de treball per al personal de RSU és de 37 hores setmanals dins de
les quals s’entén inclòs el gaudi de 30 minuts diaris per dia treballat per a l’entrepà
com a temps efectiu de treball.
Viària
La jornada laboral per al personal de neteja viària queda establerta en 35 hores
setmanals, dins de les quals s’entén inclòs el gaudi de 30 minuts diaris per dia treballat per a l’entrepà com a temps efectiu de treball.
Article 8
Descans dominical
Com a regla general el personal afectat per aquest Conveni ha de gaudir del seu
dia de descans setmanal en diumenge.
El personal contractat en servei ordinari, i a jornada completa, ha de descansar
a més dels diumenges 1 dissabte al mes. S’ha de contractar personal per substituir
el descans del dissabte el qual no pot gaudir d’aquest dia com a festa.
Altres circumstàncies que podrien variar aquest article vénen deinides en l’article
31 del present Conveni.
Article 9
Horari de treball
S’estableix un horari continuat per al personal dels serveis de recollida i neteja
de les diferents unitats operatives, que han de ser ixats d’acord amb les seves peculiars circumstàncies i necessitats del servei, i d’acord amb el que en cada moment
exigeixen els concessionaris de cada contracta.
En el cas d’implantar-se el servei nocturn en llocs a on ins a la data es realitza en
jornades diürnes, ambdues parts han d’acceptar la seva realització sens perjudici
als abonats a què tingui lloc.
S’ha d’elaborar un calendari laboral en data 1 de gener de cada any, que ha de
determinar l’horari de cada servei i calendari de vacances.
Entre el inal d’una jornada i el començament de la següent hi ha d’haver com a
mínim 12 hores de descans.
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Article 10
Vacances
Tot el personal afectat per aquest Conveni ha de gaudir de 31 dies naturals de
vacances anuals.
Les retribucions de vacances han de ser a raó de salari real, s’entén per real el
salari base, plus conveni, antiguitat, plus activitat i/o assistència i plus transport.
Donada l’especial característica de l’empresa que presta un servei públic ineludible, el període de vacances s’estableix els mesos de juliol i agost de cada any, llevat
d’acord a títol individual. Si per necessitats de l’empresa qualsevol treballador ha
de gaudir el seu període de vacances fora d’aquestes dates, se li ha de compensar
amb 5 dies més de vacances.
En tot cas el mes anterior al període de vacances ixat per a aquest treballador ha
de ser liquidat abans del seu inici.
La treballadora que no pugui gaudir el seu període de vacances en el mes ixat
pel calendari laboral, a causa d’estar en situació de baixa de maternitat, ha d’iniciar
les seves vacances una vegada inalitzada la baixa de maternitat.
En el supòsit que un treballador es trobi en situació d’incapacitat temporal motivada per accident o hospitalització i aquesta coincideixi amb el seu gaudi de les
vacances, aquestes poden gaudir-se dins de l’any en curs sempre que es donin les
circumstàncies següents:
Accident
Que el treballador que es trobi en situació d’AT per accident porti com a mínim
en aquesta situació 30 dies abans del gaudi de les seves vacances.
Hospitalització
El treballador que es trobi en situació d’IT i aquesta requereixi hospitalització, si
el temps d’hospitalització coincideix amb l’època de gaudi de les seves vacances,
pot gaudir aquestes en el termini no superior a 15 dies una vegada donat d’alta de
l’hospital i de 30 dies si ha estat intervingut quirúrgicament.
Si hi ha algun cas excepcional referit a algun treballador, la Direcció de l’empresa i la representació legal dels treballadors, han d’establir les reunions paritàries
necessàries per estudiar aquests casos concrets.
La substitució del personal de vacances s’ha de realitzar incentivant internament
el desenvolupament de categoria superior al treballador de plantilla, sens cap perjudici a les retribucions a les que doni lloc.
Article 11
Trasllat de personal
Se entén per centre de treball el lloc es presti el servei, exceptuant el personal que
presti serveis en més d’un centre, amb la qual cosa s’entén com a centre de treball
la totalitat de municipis en els quals treballa.
Article 12
Canvis d’empresa per caducitat de contracta
Cal atenir-se al que s’estableix en el Conveni general del sector, en el seu article
49.
Article 13
Dotació de vehicle
Els vehicles han d’estar en tot moment en perfectes condicions tècniques i higièniques.
El manteniment tècnic dels vehicles correspon al personal mecànic, encara que
als conductors els correspon comprovar els nivells d’aigua i oli, i ha de comunicar
el seu estat a qui correspongui i emetre l’informe necessari.
Així mateix els vehicles han d’anar proveïts de farmacioles tal com estableix la
normativa de la Direcció General de Trànsit.
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Article 14
Són obligacions dels conductors
a) Realitzar correctament els itineraris ixats.
b) Comunicar a l’empresa abans del termini de 24 hores les denúncies de circulació o qualsevol altra que siguin imposades per part de l’autoritat competent, i
comunicar igualment els accidents tant corporals com a vehicles, façanes, arbres,
etc. encara que tinguin aparença de lleus.
El no-compliment d’aquestes obligacions per part del conductor ha de ser considerat com a falta lleu i la reincidència com a falta greu.
Article 15
Obligacions de l’equip de recollida
Encarregar-se del manteniment i neteja interna de la cabina del vehicle i n’ha de
tenir cura durant el servei.
Article 16
Avaries o falta de vehicles
S’ha d’informar l’encarregat, el qual ha de demanar immediatament un camió
de recanvi. Quan això no sigui possible i l’avaria sigui tal que immobilitzi el camió
de forma permanent i no sigui causada per negligència, s’ha de pagar a l’equip del
camió avariat el temps que duri l’avaria com a hores extraordinàries.
En el supòsit que es rellevi l’equip que ha sofert l’avaria per un altre equip i aquest
últim realitzi la feina pendent, si el temps d’avaria i feina realitzada no supera la
jornada ordinària de treball, no dóna lloc a pagar hores extres.
Article 17
Seguretat i higiene
El treballador afectat per aquest Conveni té en la prestació dels seus serveis una
adequada protecció en matèria de seguretat i higiene. Així mateix, ha de complir
en el seu treball totes les mesures que siguin legals i reglamentàries.
En la inspecció i control d’aquestes mesures, que siguin d’observança obligada
per part de l’empresa, el treballador té dret a participar per mitjà dels seus representants en el centre de treball.
Per a major seguretat del personal tots els vehicles han d’anar proveïts d’un pilot
lluminós giratori en la mesura que ho permeti la Prefectura de Trànsit.
L’empresa ha de posar armariets per a tot el personal a on quedin aïllats el calçat
de la roba.
Així mateix tot el personal està obligat a utilitzar el material de protecció que
l’empresa facilita.
Article 18
Vestuari
L’empresa ha de lliurar a tots els treballadors els següents equips:
A l’ingressar a l’empresa:
Estiu: 2 pantalons, 2 camises, 1 parell de sabates i 1 gorra.
Hivern: 2 pantalons, 2 camises, 2 jaquetes, 2 jerseis tipus caçadora, 1 parell de
botes, 1 anorac, 1 vestit d’aigua i 1 gorra.
Successivament s’han de lliurar:
Estiu: 1 pantalons, 1 camisa i 1 parell de sabates.
Hivern: 1 pantalons, 1 camisa, 1 jersei tipus caçadora i 1 parell de botes.
Les peces d’anorac, gorra i vestit d’aigua s’han de renovar una vegada estiguin
inservibles les utilitzades.
S’han de lliurar també tots els guants que siguin necessaris.
Tota la roba així com també el calçat estan proveïts de les mesures de seguretat
necessàries.
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CAPÍTOL 3
Condicions econòmiques
Article 19
Increment salarial
Any 2007
S’estableix un increment salarial en taules, per a l’any 2007, consistent en l’IPC
previst (2%).
S’ha d’aplicar un increment lineal en el plus activitat a les categories següents:
Conductor ajudant d’escombradora: 15 euros.
Ajudant viària: 14 euros.
Oicial segona mecànic: 8 euros.
Gratiicacions extraordinàries:
En les categories de: conductor ajudant d’escombradora, ajudant de viària i oicial
segona mecànic, l’increment ha de ser l’IPC previst.
En la resta de categories, l’increment ha de ser el que resulti de l’aplicació de la
fórmula següent, per a cada categoria:
Gratiicació extraordinària = IPC + (1% total brut any 2006 / 3)
Revisió salarial
S’estableix una clàusula de revisió, amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2007,
només si l’IPC supera el 2,5%, consistent en la diferència entre el 2,5% i l’IPC inal
que resulti en data 31 de desembre d’aquell any.
Any 2008
Per a l’any 2008, l’increment en taules salarials consisteix en l’IPC previst pel
Govern.
S’ha d’aplicar un increment lineal en el plus activitat a les categories següents:
Conductor escombradora de segona: 22 euros.
Conductor ajudant d’escombradora: 24 euros.
Ajudant viària: 22 euros.
Oicial segona mecànic: 25 euros.
Gratiicacions extraordinàries:
En la categoria ajudant viària, l’increment ha de ser l’IPC previst.
Les categories de: conductor escombradora de segona, conductor ajudant d’escombradora i oicial segona mecànic, les pagues s’han d’equiparar al salari total
mensual.
En la resta de categories, l’increment ha de ser el que resulti de l’aplicació de la
fórmula següent, per a cada categoria:
Gratiicació extraordinària = IPC + (1,5% total brut any 2007 / 3)
Revisió salarial
S’estableix una clàusula de revisió, amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2007,
només si l’IPC supera el 2,5%, consistent en la diferència entre el 2,5% i l’IPC inal
que resulti a 31 de desembre d’aquell any.
Any 2009
Per a l’any 2009, l’increment en taules salarials consisteix en l’IPC previst pel
Govern.
S’ha d’aplicar un increment lineal en el plus activitat a les categories següents:
Conductor peó RSU: 1 euro.
Ajudant RSU: 15 euros.
Conductor escombradora de primera: 17 euros.
Conductor escombradora de segona: 27 euros.
Conductor ajudant d’escombradora: 26 euros.
Ajudant viària: 43 euros.
Oicial segona mecànic: 27 euros.
Encarregat: 16 euros.
Gratiicacions extraordinàries:
S’han d’equipar al salari total mensual la resta de categories.
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Revisió salarial
S’estableix una clàusula de revisió, amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2007,
només si l’IPC supera el 2,5%, consistent en la diferència entre el 2,5% i l’IPC inal
que resulti en data 31 de desembre d’aquell any.
Any 2010
Per a l’any 2010, l’increment en taules salarials consisteix en l’IPC previst pel
Govern.
Es crea la paga de setembre partint del fons de vacances, i s’aplica per a cada
categoria la fórmula següent:
Paga de setembre = (fons de vacances + IPC) + (2% brut anual 2009)
Revisió salarial
S’estableix una clàusula de revisió, amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2007,
només si l’IPC supera el 2,5%, consistent en la diferència entre el 2,5% i l’IPC inal
que resulti el 31 de desembre d’aquell any.
Any 2011
Per a l’any 2011, l’increment en taules salarials consisteix en l’IPC previst pel
Govern.
Es crea la paga de setembre partint del fons de vacances, i s’aplica per a cada
categoria la fórmula següent:
Paga de setembre = (fons de vacances + IPC) + (2% brut anual 2010)
Revisió salarial
S’estableix una clàusula de revisió, amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2007,
només si l’IPC supera el 2,5%, consistent en la diferència entre el 2,5% i l’IPC inal
que resulti en data 31 de desembre d’aquell any.
Article 20
Conceptes econòmics
La retribució de cada treballador està composta pel salari base, plus conveni i
els complements o els plus que per a cada activitat, nivell o categoria es determinen en la taula salarial en relació amb el contingut dels articles següents, i que se
denominen en la manera següent:
Transport
Activitat
Vestuari
Nocturnitat
Article 21
Salari base
El salari base del personal afectat pel present Conveni col·lectiu ha de ser el que
quedi determinat per a cada categoria en les taules salarials annexes.
Article 22
Plus conveni
El personal afectat pel present Conveni ha de percebre una quantitat en concepte
de plus conveni, la quantitat del qual ve relectida per a cada categoria en les taules
salarials annexes.
Article 23
Plus transport
S’estableix un plus transport per compensar les despeses que es produeixen els treballadors per acudir als seus llocs de treball sigui quina sigui la distància que cal recórrer.
Article 24
Plus d’activitat
Els treballadors adscrits al servei de recollida han de percebre un plus d’activitat
detallat en les taules salarials, aquest plus s’estableix en les següents condicions:
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La percepció del plus activitat implica la compensació ins a la seva quantitat de
l’excés de jornada (hores extraordinàries) que puguin realitzar-se en els diferents
serveis, i es calculen aquestes en còmput anual. Sempre que aquestes hores no
siguin motivades per avaries del vehicle.
El conductor del vehicle i els ajudants estan obligats a efectuar l’abocament corresponent en cada itinerari assignat. I s’ha de retornar el vehicle al seu lloc d’origen
després de la descàrrega de l’últim itinerari recollit.
Article 25
Plus vestuari
S’estableix un plus vestuari en la quantitat que determinen les taules salarials
annexes per a cada categoria.
Article 26
Nocturnitat
S’entén per treball nocturn el que es realitza entre les 21.00 i les 6.00 hores.
Tot el personal que realitzi la seva jornada laboral en horari nocturn ha de percebre un complement en concepte de nocturnitat equivalent al 20% del salari base
mensual.
Es considera jornada nocturna al 100% la que almenys coincideixi en 2/3 de la
seva jornada diària en horari nocturn.
En el supòsit de no assolir la jornada aquesta proporció, en horari nocturn, s’ha
de percebre el complement de nocturnitat sobre les hores efectivament treballades,
en horari nocturn.
Tot el personal que realitzi treballs en horari nocturn ha de percebre el plus
nocturn corresponent.
En el supòsit que el treball en horari nocturn passi a realitzar-se en horari diürn,
s’ha de deixar de percebre el plus nocturn.
Als treballadors amb una antiguitat a l’empresa de l’1 de febrer de 2004 que els
afecti, que els serveis actuals de recollida d’escombraries han de passar de jornada
nocturna a diürna, se’ls ha d’establir un complement personal per la quantitat que
percebin de nocturnitat.
Article 27
Antiguitat
El complement personal d’antiguitat s’estableix en 36,06 euros per cada quinquenni, a partir de la data d’ingrés en l’empresa.
Article 28
Gratiicacions extraordinàries
El personal ha de rebre anualment 3 gratiicacions extraordinàries, la quantitat
de les quals ve relectida en les taules salarials per a cada categoria, s’han d’abonar
respectivament el 15 de març, 15 de juny i 15 de desembre.
El període de meritació de les pagues extres és el següent:
1 de març al 28 de febrer.
1 de juny al 31 de maig.
1 de gener al 31 de desembre.
L’any 2010, es crea la paga de setembre, la qual s’ha d’abonar el 15 de setembre.
El seu període de meritació és de l’1 de setembre al 31 d’agost.
L’import d’aquesta paga queda determinat en l’article 19, increment salarial, del
present Conveni col·lectiu.
Article 29
Dietes i quilòmetres
1. La dieta és un concepte extrasalarial de naturalesa indemnitzadora i de
caràcter irregular, que té com a inalitat el rescabalament o compensació de
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les despeses de manutenció o allotjament del treballador ocasionats com a
conseqüència de la situació de desplaçament o prolongació de l’horari ordenat
per l’empresa.
2. El treballador ha de rebre dieta completa quan com a conseqüència del desplaçament no pugui pernoctar en la seva residència habitual, s’ha de meritar sempre
per dia natural.
El valor de l’esmentada dieta completa és de 60 euros.
3. Es merita mitja dieta quan, com a conseqüència del desplaçament, el treballador adscrit tingui la necessitat de realitzar el dinar i sopar fora de la seva
residència habitual i no sigui subministrada per l’empresa i pugui pernoctar
en l’esmentada residència. La mitja dieta s’ha de meritar per dia efectivament
treballat.
El valor de l’esmentada dieta és de 24 euros.
En cas d’un sol àpat (dinar o sopar), el valor de la dieta és d’11 euros.
Complement dieta
Per a tot el personal adscrit al present Conveni que per exigència de la contracta
o qualsevol altra causa la seva jornada de treball passi de jornada continuada o
partida, ha de percebre com a complement de dieta 11 euros per dia treballat.
Aquesta quantitat també l’han de percebre els treballadors de neteja viària que
com a conseqüència de les neteges de mercats ambulants la seva jornada en aquell
dia sigui partida.
S’estableix la quantitat de 0,24 euros per quilòmetre quan a petició de l’empresa
el treballador hagi d’utilitzar el seu propi vehicle en la realització d’un treball,
habitual o no.
Per als anys 2007, 2008, 200, 2010 i 2011 s’han d’incrementar els imports en
l’IPC.
Article 30
Hores extraordinàries
Donat el caràcter de servei públic de l’activitat a la qual es refereix el present
Conveni, ambdues parts reconeixen l’existència d’hores extraordinàries estructurals d’inevitable realització, entre les que consideren les motivades per avaries del
vehicle, absències imprevistes o danys extraordinaris urgents.
La realització de les hores extraordinàries s’han de repartir entre tots els treballadors de l’empresa, tenint en compte la categoria laboral i necessitat del servei.
La realització d’hores extraordinàries en centres de treball diferents a l’habitual no
implica canvi de centre de treball, d’acord amb l’article 12 del present Conveni.
La valoració d’aquestes hores de treball que excedeixin de la jornada establerta
és la següent:
En dies laborables: 11 euros.
En dies festius: 18 euros.
Per als anys 2007, 2008, 200, 2010 i 2011 s’han d’incrementar els imports en
l’IPC.
Article 31
Treballs en dies festius
S’estableix un sistema de rotació d’obligat compliment per a tot el personal assignat
a les contractes que així ho exigeixin, tant en recollida com en neteja viària.
La retribució per dia festiu efectivament treballat s’estableix en 55 euros, i s’estableix descans compensatori d’1 dia que s’ha de gaudir en la setmana anterior o
posterior al dia festiu. En cas que no es gaudeixi de dia de descans compensatori
s’han de pagar 110 euros.
El personal contractat per treballar els dies festius no ha de percebre la retribució
de 55 euros.
Per als anys 2007, 2008, 200, 2010 i 2011 s’han d’incrementar els imports en
l’IPC.
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Article 32
Bestretes
L’empresa ha de concedir bestretes els dies 15 de cada mes a aquells treballadors
que ho sol·licitin. La sol·licitud s’ha d’efectuar ins al dia 10 i en un màxim del 80%
de la retribució salarial.
Article 33
Pagaments al personal
Els pagaments al personal s’han d’efectuar l’últim dia hàbil de cada mes.
El rebut de la nòmina s’ha de lliurar entre l’1 i el 6 del mes següent.
CAPÍTOL 4
Millores socials
Article 34
Llicències
El treballador/a amb avís i justiicació previ, pot absentar-se de la feina amb dret
a remuneració, pels motius concrets i per temps determinat.
Amb raonable antelació, el treballador ha d’informar l’empresa el motiu de la seva
absència del lloc de treball. Igualment ha de justiicar, prèviament o posteriorment,
el motiu al·legat.
Els permisos han de ser gaudits en la data en la qual es produeixi la necessitat, i
no poden ser traslladats a dies hàbils.
En cap cas no gaudir d’un permís dóna dret a cobrar aquests dies com a extres.
Els permisos i llicències que s’estableixen són:
Matrimoni: 15 dies.
Naixement de ills: 5 dies. Ampliable a 7 quan el treballador hagi de desplaçar-se
fora de la Comunitat Autònoma.
Mort ins a segon grau: 4 dies. Ampliable a 6 quan el treballador hagi que desplaçar-se fora de la Comunitat Autònoma.
Trasllat domicili: 2 dies.
Assumptes personals: 3 dies.
S’han d’incrementar els dies d’assumptes personals en 1 dia per a l’any 2009, i s’han
d’establir els dies personals en 4 i 1 dia per a 2010, i aquests queden en 5 dies.
El gaudi dels dies personals s’ha de sol·licitar amb 15 dies d’antelació quan coincideixi en períodes de Setmana Santa o Nadal. En els altres supòsits és necessari l’avís
amb 3 dies d’antelació. No poden coincidir en el seu gaudi més del 25% dels treballadors d’un mateix centre, ni més de 8 treballadors en el conjunt de plantilla.
També es pot establir per centres a principi de cada any un calendari de gaudi
d’aquests dies.
Els dies d’assumptes personals no es poden gaudir 2 en el mes de desembre.
Llicència per a examen: el dia complet de l’examen amb un màxim de 10 dies
l’any, amb el seu justiicant.
Els permisos que a continuació es relacionen s’estableixen per garantir que en
el supòsit de donar-se algun d’aquests casos, el treballador/a pugui absentar-se del
treball per atendre les necessitats del familiar malalt.
Hospitalització parents primer grau: 1 dia.
Intervencions quirúrgiques greus de parents de primer grau: 3 dies, i 7 dies si és
necessari desplaçar-se fora de la Comunitat Autònoma.
Intervencions quirúrgiques greus de parents de segon grau: 2 dies, i 7 dies si és
necessari desplaçar-se fora de la Comunitat Autònoma.
Intervencions quirúrgiques greus de parents de tercer grau: 1 dia, i 7 dies si és
necessari desplaçar-se fora de la Comunitat Autònoma.
Es consideren intervencions quirúrgiques greus en parents de primer i segon
grau quan simplement existeixi intervenció.
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Es consideren intervencions quirúrgiques greus en parents de tercer grau quan
requereixin d’anestèsia general.
Tots aquests permisos i llicències han de ser retribuïts.
Article 35
Assegurança
L’empresa està obligada a contractar per als seus treballadors una assegurança de
vida, així com una assegurança d’incapacitat permanent absoluta per a tot treball
i incapacitat permanent absoluta per a la feina habitual, i s’ha d’atenir pel que fa a
aquests últims a la normativa vigent.
En tots els supòsits les causes que els motiven han de ser conseqüències d’accident
laboral i les seves quantitats són les següents:
Incapacitat permanent absoluta per a tot treball: 20.118,88 euros.
Mort: 17.023,66 euros.
Invalidesa permanent total per a la seva professió habitual: 11.761,80 euros.
Aquestes quantitats les han de cobrar els beneiciaris de les víctimes o els accidentats segons les normes de la Seguretat Social.
L’empresa ha de disposar d’un termini de 2 meses des de la signatura d’aquest
Conveni per adequar les pòlisses contractades a les cobertures que disposa aquest
article.
Article 36
Complement a l’acció protectora de la Seguretat Social
En cas d’accident o hospitalització, l’empresa ha d’ abonar al treballador en
concepte de meritació extrasalarial un complement que garanteixi percebre des
del primer dia de baixa del 100% de la retribució íntegra.
S’entén per retribució íntegra els conceptes relectits en taules per a cada categoria
més l’antiguitat si la percep. S’entén comprès en aquest període el temps d’espera
seguit d’hospitalització així com el de la seva recuperació.
Els períodes d’incapacitat temporal derivats d’accident de treball o de malaltia
comuna no tenen repercussió en les pagues extres.
Article 37
Ajuda escolar
L’empresa ha d’abonar en concepte d’ajuda escolar la quantitat de 85,79 euros
anuals per ill en les edats compreses des dels 2 als 18 anys, per a tots els treballadors afectats pel present Conveni i abonable en el mes de setembre i octubre, prèvia
justiicació del certiicat d’escolaritat.
Per als anys 2007, 2008, 200, 2010 i 2011 s’han d’incrementar els imports en
l’IPC.
Article 38
Préstecs
L’empresa ha de concedir préstecs individuals i sense interès per import individual
màxim de 1.800 euros, i no superar en cap cas un màxim de 6.000 euros a l’any, en
concepte de préstec per la totalitat de la plantilla.
Els treballadors eventuals poden sol·licitar préstecs si tenen un mínim de 6 mesos
d’antiguitat en l’empresa, i tenint com a màxim de la seva sol·licitud de préstec la
quantitat equivalent a 1 mensualitat.
L’empresa ha d’estendre un extracte de les quantitats sol·licitades als representants
legals dels treballadors a través de la Comissió Paritària constituïda en l’article 5
del present Conveni.
Article 39
Fons social
S’estableix un fons social en la quantitat de multiplicar el nombre de treballadors
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por 80,47 euros/any que ha de ser aportat per l’empresa. La distribució d’aquest fons
social està regulada per un Reglament elaborat a aquest efecte.
Per als anys 2007, 2008, 200, 2010 i 2011 s’han d’incrementar els imports en
l’IPC.
Article 40
Premi de jubilació
El personal que causi baixa en l’empresa per jubilació total ha de rebre una gratiicació de caràcter extrasalarial per any treballat en l’empresa, i s’ha de prorratejar
per mesos els períodes inferiors a l’any, tot això d’acord amb l’escala següent:
Edat
Als 65 anys
Als 64 anys
Als 63 anys
Als 62 anys
Als 61 anys

Euros
89,15
133,10
145,48
157,86
170,24

Als 60 anys

182,62

Per als anys 2007, 2008, 200, 2010 i 2011 s’han d’incrementar els imports en
l’IPC.
Article 41
Jubilació parcial
L’empresa està obligada a garantir i facilitar a tots aquells treballadors que la sollicitin i es puguin acollir al dret de la jubilació parcial, als 60 anys o més, sempre
que compleixin els requisits que estableixin les normatives reguladores vigents en
cada moment en aquesta matèria.
Article 42
Retirada del carnet de conduir
En el supòsit que a un treballador, mentre realitzi la seva comesa amb el vehicle propietat del servei i complint la funció que li hagi estat encomanada, li sigui
retirada la llicència de conduir, el servei l’ha d’acoblar a un altre lloc de treball de
què disposi, encara que sigui d’inferior categoria, i conservar les seves retribucions
durant el temps que romangui sancionat.
Si la llicència li és retirada per més de 6 mesos com a conseqüència d’un accident
que no tingui cap relació amb el treball prestat en tasques del servei, s’ha d’actuar
de la mateixa manera, però en aquest cas la retribució que s’ha de percebre ha de
ser la que correspongui a la categoria efectivament exercida.
Article 43
Promoció professional
L’empresa ha de subvencionar 2 carnets de conduir del tipus C1 (camions) a l’any,
i es compromet al següent:
S’ha de valorar en un preu ix de 1.500 euros com a màxim i s’ha de fer efectiu
en 3 vegades.
S’ha de realitzar als treballadors un curs de formació del vehicle i dels recorreguts.
Durant el temps que es realitzin tasques de conductor, s’ha de pagar la diferència
de categoria entre la del treballador i la del conductor. S’han d’abonar així mateix
els conceptes tipus nocturnitat, etc. del conductor substituït.
A l’hora de realitzar promocions internes s’han de tenir en compte les hores de
conductor que s’hagin realitzat.
Aquells treballadors que es beneiciïn d’aquesta mesura s’han de comprometre
amb l’empresa en els següents termes:
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Compromís de romandre en l’empresa durant 3 anys, a comptar des de la data
de lliurament del carnet.
Han de realitzar les vacances fora dels mesos de juliol i agost, per això s’han de
beneiciar de 36 dies de vacances a l’any.
En el supòsit de baixa voluntària de l’empresa abans dels 3 anys des de l’obtenció
del permís de conduir, ha d’abonar a l’empresa la quantitat total lliurada per aquest
concepte.
L’elecció de les persones per realitzar la present promoció ha de ser de comú
acord entre la representació dels treballadors i l’empresa.
CAPÍTOL 5
Classiicació del personal
S’ha d’adequar la classiicació de personal al Conveni general del sector.
Personal de moviment:
Encarregat
Grup d’operaris:
Oicial de taller
Personal RSU:
Conductor recollida
Conductor peó recollida
Ajudant recollida
Personal neteja viària:
Conductor escombradora 1a
Conductor escombradora 2a
Conductor ajudant escombradora
Ajudant viària
Personal de moviment:
Encarregat
És el personal que dirigeix els treballs d’un centre, el nombre de treballadors del
qual superi les 10 persones. És el màxim responsable que es realitzin els treballs
segons la seva programació per part de l’empresa. Està obligat a portar els vehicles
assignats a la contracta.
Grup d’operaris:
Oicial de taller
Operari que, amb coneixement teoricopràctic de l’oici, executa les seves comeses, amb la suicient perfecció i eicàcia, i disposa dels carnets necessaris per poder
manejar i conduir els diferents vehicles de l’explotació.
Personal residus sòlids urbans:
Conductor recollida
És el personal que disposa de carnet de conduir C-2 i realitza el treball de conducció d’un vehicle que necessita de l’esmentat carnet de conduir. És el responsable de
realitzar els recorreguts d’acord amb els itineraris prèviament marcats per l’empresa
i és el màxim responsable de l’equip de recollida.
Estan adscrits també a aquesta categoria els conductors de vehicles auxiliars,
tal com netejacontenidors, acabaments o altres amb les mateixes obligacions i
responsabilitat per al personal.
Conductor peó recollida
És el personal que disposa de carnet de conduir C-2 i realitza el treball de conducció d’un vehicle que necessita de l’esmentat carnet de conduir, i a la vegada per
necessitats del servei també realitza treballs d’ajudant recollida. Té les mateixes
obligacions que el conductor de recollida o de l’ajudant recollida d’acord amb el
treball que realitzi en cada moment.
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Ajudant recollida
És el personal que realitza el treball de recollida d’escombraries bé sigui mitjançant contenidor o bosses. És obligació de l’ajudant recollida agafar totes les bosses
que es trobin fora del contenidor, així com que quedin perfectament nets els seus
voltants.
Personal neteja viària:
Conductor escombradora 1a
És el personal que disposa del carnet de conduir C-1 o C-2, i realitza el treball de
conducció d’un vehicle escombradora que necessita de l’esmentat carnet de conduir.
És el responsable de realitzar els recorreguts d’acord amb els itineraris prèviament
marcats per l’empresa.
Estan adscrits també a aquesta categoria els conductors de vehicles auxiliars,
com netejadors, camions de reg o similars, amb les mateixes obligacions i responsabilitats.
Conductor escombradora 2a
És el personal que disposa del carnet de conduir B-1, i realitza el treball de conducció d’un vehicle escombradora que necessita de l’esmentat carnet de conduir.
És el responsable de realitzar els recorreguts d’acord amb els itineraris prèviament
marcats per l’empresa.
Conductor ajudant escombradora
És el personal que disposa del carnet de conduir B-1, i realitza el treball de conducció d’un vehicle escombradora, que necessita l’esmentat carnet de conduir i a la
vegada també realitza treballs d’ajudant de viària, tenint les mateixes obligacions
que el conductor escombradora o de l’ajudant de viària segons el treball que realitzi
en cada moment.
Ajudant viària
És el personal que realitza el treball d’escombrada manual, així com la neteja
general dels serveis contractats com arrancar herbes, sulfatar, neteja d’embornals,
etc. Està obligat a realitzar els recorreguts de les zones d’escombrada mixta amb
vehicle el pes màxim del qual en buit no excedeixi de 400 kg sempre que disposi
del carnet de conduir necessari per a la seva conducció.
DISPOSICIONS
1. Els endarreriments derivats de la signatura del Conveni, de l’1 de gener de
2007 a 31 de maig de 2007, s’han d’abonar en la nòmina de juliol de 2007. Els
havers corresponents al mes de juny han de preveure la pujada salarial pactada en
Conveni.
2. El Conveni general del sector de neteja pública, viària, regs, recollida, tractament i eliminació de residus i neteja i conservació del clavegueram ha de ser
d’aplicació, en l’àmbit d’aquest Conveni i en especial, pel que fa a tot el que no
regula aquest Conveni col·lectiu.
3. Aquest Conveni inclou els seus annexos, essent aquests les taules salarials.
4. En el supòsit d’agafar per part de l’empresa nous municipis, s’ha d’estudiar
per part de la Comissió Paritària l’aplicació d’aquest Conveni.
5. Creació d’una nova categoria laboral: especialista.
Es poden contractar treballadors que realitzin treballs assignats a més d’una
categoria, i perceben el salari a raó del temps exercit en cada una de les categories
d’acord amb les taules salarials del present Conveni col·lectiu.
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Aquesta categoria laboral es denomina especialista.
En el contracte de treball i en el de la còpia bàsica que s’ha de lliurar al Comitè
d’Empresa, s’han d’especiicar el temps de treball que ha d’exercir en cada categoria i centre de treball respectant sempre les condicions establertes en el present
Conveni.

ANNEX
Any 2007 IPC prov. 2%
SB: salari base; PC: plus de conveni; PT: plus de transport; PV: plus de vestuari; PA: plus d’activitat; PN: plus de nocturnitat; TM: total mes; PE: pagues
extres; FV: fons de vacances; T: total anual.

Categoria

SB

PC

PT

PV

PA

PN

Conductor recollida

771,50

154,97

86,20

78,35

375,59

154,30

Cond-peó recollida

715,04

154,97

86,20

78,35

330,33

143,08

1.507,98

Ajudant recollida

670,43

160,64

86,20

78,35

315,00

134,08

1.444,70

Cond. escombradora 1a

788,05

150,74

86,20

78,35

372,30

—

Cond. escombradora 2a

747,55

154,97

86,20

78,35

200,80

—

Cond-ajud. escombradora

728,00

153,80

86,20

78,35

154,63

—

Ajudant viària

710,57

152,59

86,20

78,35

79,46

Oicial mecànic

639,39

153,20

86,20

78,35

308,41

1.012,93

195,25

110,45

78,35

335,21

Encarregat

TM

PE

FV

T

1.620,92 1.344,40

154,48

23.638,71

1.261,60

145,53

22.026,11

1.271,01

136,29

21.285,77

1.475,64

1.307,12

144,70

21.773,74

1.267,87

1.282,81

142,16

19.205,08

1.200,98

1.232,22 128,84

18.237,29

—

1.107,18

1.222,81 128,05

17.082,59

—

1.265,55 1.290,28

142,16

19.199,61

—

1.732,20

163,71

25.501,18

1.517,04

(08.130.040)
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RESOLUCIÓ
TRE/1731/2008, de 21 d’abril, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de
l’empresa Fontdor, SA, de Sant Hilari Sacalm (codi de conveni núm. 1700981).
Vist el text de la revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball
de l’empresa Fontdor, SA, de Sant Hilari Sacalm, subscrit, d’una banda, pels representants de l’empresa i, de l’altra, pels dels seus treballadors el dia 25 de gener
de 2008, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels
treballadors; el Decret de la Generalitat de Catalunya 199/2007, de 10 de setembre;
l’article 170.1.j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,
RESOLC:
—1 Ordenar la inscripció de la revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni collectiu de treball de l’empresa Fontdor, SA, de Sant Hilari Sacalm, al Registre de
convenis dels Serveis Territorials de Treball a Girona.
—2 Ordenar-ne el dipòsit a l’oicina corresponent d’aquests Serveis Territorials.
—3 Disposar que la revisió salarial esmentada es publiqui al DOGC.
Notiiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.
Girona, 21 d’abril de 2008
NÚRIA ARNAY I BOSCH
Directora dels Serveis Territorials de Treball a Girona
Traducció literal del text signat per les parts
ACORD
de l’actualització per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa
Fontdor, SA.
A Sant Hilari de Sacalm, a 25 de gener de 2008. En la data expressada, es reuneix
la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu de l’empresa Fontdor, SA, integrada per
Antoni Renart Cava i Pere Vila Rius en representació de l’empresa, i en representació
dels treballadors/ores, Isidre Codina Capdevila i Jordi Permanyer Sabatés.
L’objecte de la reunió, és aplicar l’increment salarial deinit en el punt número 2
de l’article 14 del Conveni Col·lectiu signat el dia 16 d’octubre de 2007.
S’acorda que l’increment salarial que s’ha d’aplicar a l’any 2008 és del 4,5% ja
que l’IPC deinitiu interanual a 31 de desembre de 2007 ha estat del 4,2%, al qual
segons el punt esmentat anteriorment cal afegir-li un 0,3%.
Es procedeix a la revisió dels diferents articles del Conveni, i queden modiicats
amb efecte a partir de l’1 de gener de 2008 els següents:
Article 8
Hores extraordinàries
Hora jornada laboral: 13,70 euros
Hora dissabte: 16,45 euros
Hora diumenge: 20,56 euros
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