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SECCIÓ PRIMERA
NORMES GENERALS
Article 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest conveni col·lectiu s’aplicarà a tot el personal de l’empresa RECOLLIDA DE
RESIDUS D’OSONA, S.L. del centre de treball de Vic.
Article 2. VIGÈNCIA
Aquest Conveni entra en vigor el dia de la seva signatura, independentment de
la data de publicació al D.O.G.C.. La seva durada serà de 3 anys, de l’1 de gener
de 2018 i fins el 31 de desembre de 2020.
Els seus efectes es remuntaran a l'1 de gener del 2018.
Article 3. DE LA DENÚNCIA I LA REVISIÓ
1. La denúncia que proposi la iniciació, la revisió o la pròrroga haurà de
presentar-se, com a mínim, tres mesos abans de la data del seu
venciment davant l’Autoritat Laboral competent.
2. Si al finalitzar el termini de vigència del Conveni s’instés la seva rescissió,
es mantindrà el règim establert en aquest fins que les parts afectades es
regeixen per un nou conveni, amb independència de les facultats
reservades per Llei a l’Autoritat Laboral.
3. Les negociacions per la revisió del nou Conveni hauran de començar en el
termini d’un mes a partir de la recepció de la comunicació, on la part
denunciant del Conveni adjuntarà un projecte raonat sobre els motius de
la denúncia i els punts a tractar. Les parts procuraran que les
negociacions es desenvolupin amb la continuïtat necessària, a fi i efecte
de permetre l’examen i la solució puntual dels problemes plantejats.
Article 4. DE LA GARANTIA “AD PERSONAM”
Alguns treballs tenen reconeguda una retribució anomenada “PLUS ESPECIAL”,
que serà considerada estrictament “ad personam”, la qual no serà absorbida ni
compensada pels futurs augments retributius de qualsevol naturalesa.
Article 5. DE L’ABSORCIÓ
1. Les disposicions legals que comportin una variació econòmica en tots o
en alguns dels conceptes retributius existents o que suposin la creació
d’altres nous, només tindran eficàcia pràctica quan, considerats aquells
en la seva totalitat, superin el nivell total d’aquest, i que, en cas
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contrari, s’haurà d’entendre com a absorbits per les millors pactades
en el mateix.
2. En aquest cas i mitjançant la Comissió Paritària, es procedirà, sense
perjudici d’allò establert en el paràgraf anterior, a l’adaptació dels nous
conceptes a les clàusules d’aquest Conveni.
Article 6. DELS PACTES DEL CONVENI
1. En el cas que l’Autoritat Laboral , en l’exercici de les seves facultats, no
aprovés algun dels pactes del Conveni, aquest restaria sense eficàcia
pràctica i s´hauria de reconsiderar el seu contingut.
2. En relació amb aquesta matèria, es tindrà en compte el que disposi la
legislació vigent.
Article 7. DRET SUPLETORI
Tot el que no estigui previst i regulat en aquest Conveni, es regirà pel que
estigui disposat en el Conveni General del Sector de sanejament públic, neteja
viària, regs, recollida, tractament i eliminació de residus i neteja i conservació
del clavegueram (codi de conveni núm. 99010035011996 i publicat en el BOE de
30 de juliol de 2013), en l’Estatut dels Treballadors i altres disposicions generals
d’aplicació.
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SECCIÓ SEGONA
DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA I CLASIFICACIÓ PROFESSIONAL
Article 8. INTERPRETACIÓ DEL CONVENI I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
8.1. Dins del termini de 15 dies següents a l’aprovació d’aquest Conveni
Col·lectiu, es constituirà la Comissió Paritària del Conveni com organisme
d'interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu compliment.
8.2. La Comissió Paritària està formada per 2 representants de l'empresa i 2 dels
treballadors, que entre ells han de triar un secretari. Qualsevol de les parts pot
convocar la Comissió.
8.3. Aquesta Comissió pot estar assistida per assessors de l'empresa i dels
sindicats amb representació en el Comitè d'Empresa. Els assessors han de
participar en les reunions amb veu però sense vot.
8.4. El termini per fixar la data de la reunió de la Comissió serà de 7 dies i es
disposarà, com a màxim, de 15 dies més per a la seva celebració. Si en aquest
termini no pogués reunir-se sense causa justificada, qualsevol de les parts
podrà utilitzar unes altres vies per la solució del problema.
8.5. Els acords de la Comissió es prendran en un termini màxim de 30 dies,
comptats des de la data de la reunió. Aquests acords seran vinculants per les
dues parts i s’hauran d’aplicar en un termini màxim de 30 dies, comptats des de
la data de l’acord, a excepció d’aquells en els quals la Comissió acordi un termini
diferent. S’aixecarà acta de les reunions.
8.6. El domicili de la Comissió Mixta Paritària serà C/Mataró, 18, del Polígon Sot
dels Pradals de Vic. Les reunions es faran en la citada seu, encara que també ho
podran fer en qualsevol altra seu amb previ acord de tots els membres de la
Comissió.
8.7. Ambdues parts han de sotmetre a la Comissió Paritària les qüestions de la
seva competència en interpretació i aplicació del Conveni. En cas de desacord,
les parts hauran de recórrer als procediments que s'hagin establert en els acords
interprofessionals d'àmbit estatal o autonòmic, previstos a l'article 83 de
l'Estatut dels treballadors, en la nova redacció donada pel Reial decret legislatiu
2/2015, de 23 d’octubre.
8.8. Per resoldre els conflictes laborals d'índole col·lectiva o plural que puguin
suscitar-se i, específicament, les discrepàncies sorgides durant els períodes de
consulta en els casos i terminis previstos en els articles 40 (mobilitat
geogràfica), 41 (modificacions de les condicions de treball), 47 (suspensió del
contracte de treball) i 51 (resolució del contracte de treball), de l'Estatut dels
treballadors, en la nova redacció donada pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre, ambdues parts hauran de recórrer als procediments que s'hagin
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establert en els acords interprofessionals d'àmbit estatal o autonòmic, previstos
a l'article 83 de l'Estatut dels treballadors.
8.9. Per resoldre les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació de les
condicions de treball que es refereix l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors,
les parts hauran de recórrer als procediments de mediació del Tribunal Laboral
de Catalunya.
Article 9. CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL. GRUPS PROFESSIONALS
El sistema de classificació professional que es contempla en el present Conveni
s'estructura en grups professionals.
La classificació del personal, és merament enunciativa i no pressuposa l'obligació
de tenir cobertes totes les places.
Les comeses professionals de cada grup professional, tasques, funcions, oficis,
especialitats professionals i/o responsabilitats assignades al personal, s'han de
considerar simplement indicatius.
La pertinença o adscripció a un grup professional capacitarà per a l'acompliment
de totes les tasques, sense més limitacions que les derivades de l'exigència de
les titulacions i/o permisos de qualsevol classe.
El personal ha d'estar enquadrat, ateses les funcions que executi en l'empresa,
en algun dels grups professionals següents: grup de comandaments intermedis,
grup d'administratius i tècnics i grup d'operaris.
Cada grup professional
professionals:

agrupa

les

següents

funcions

i/o

especialitats

a) Grup Professional I. Comandaments intermedis
-

Cap de serveis: Amb els coneixements necessaris, mana sobre un o més
capatassos. Adopta les mesures oportunes per al degut ordenament i
exercici dels serveis. És responsable del manteniment de la disciplina dels
serveis a càrrec seu, i molt especialment del compliment de quantes
disposicions es refereixen a la seguretat i salut en el treball.

-

Capatàs: A les ordres del cap de serveis, té a càrrec seu el comandament
sobre el personal operari, els treballs del qual dirigeix, vigila i ordena.
Tindrà coneixement dels oficis de les activitats a càrrec seu i dots de
comandament suficients per al manteniment dels rendiments previstos i
de la disciplina.

b) Grup Professional II. Administratius i Tècnics
-

Tècnic/a: En possessió o no d'un títol de grau mitjà; exerceix funcions de
l'especialitat que li encomani l'empresa.
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-

Auxiliar Tècnic/a: Personal major de divuit anys que posseeix els
coneixements necessaris per desenvolupar operacions tècniques
elementals.

-

Administratiu/a: És l'empleat que, amb iniciativa o responsabilitat
restringida, subordinat a un cap, realitza treballs de caràcter auxiliar o
secundari, que requereixen coneixements generals de les tècniques
administratives.

-

Auxiliar Administratiu/a: És l'empleat que dedica la seva activitat a
operacions elementals administratives i en general a les purament
mecàniques inherents al treball de l'oficina.

-

Educador/a Ambiental: És l’empleat que, amb formació específica té la
tasca d’impulsar i realitzar actuacions per tal de formar i informar als
ciutadans incrementant la seva sensibilització i fomentant la participació
en les recollides selectives.

c) Grup Professional III. Operaris
-

Mecànic/a: Amb comandament o sense sobre altres operaris, té els
coneixements de l'ofici i els aplica amb cura i delicadesa, i amb el més alt
rendiment.

-

Auxiliar Mecànic/a: Amb coneixement teorico-pràctic de l'ofici, sense
arribar a l'especialització i perfecció exigides al Mecànic, executa les
tasques del seu ofici, amb la suficient perfecció i eficàcia.

-

Conductor/a: En possessió del carnet de conduir corresponent, té els
coneixements necessaris per executar tot tipus de reparacions que no
requereixin elements de taller. Especialment, té cura que el vehicle o
màquina que condueix surti del parc en les condicions de funcionament
adequades.
Té a càrrec seu la conducció i el maneig de les màquines o vehicles
remolcats o sense remolcar pròpies del servei. S'ha de responsabilitzar del
manteniment i de l'adequada conservació de la màquina o vehicle que se li
assigni, i d'observar-ne les prescripcions tècniques i de funcionament.

-

Peó: És el treballador encarregat d'executar tasques per l'execució de les
quals no es requereix cap especialització professional ni tècnica. Pot
prestar els seus serveis indistintament en qualsevol servei o lloc de
treball.

-

Netejador/a: És ´l’empleat encarregar de la neteja de de les oficines,
vestuaris, lavabos i menjador.
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SECCIÓ TERCERA
CONDICIONS ECONÒMIQUES
Article 10. NORMA GENERAL
Les taules salarials que figuren recollides en l’Annex I del present Conveni,
inclouen els conceptes salarials i quanties determinats per cada una de les
categories professionals.
Article 11. DEL SALARI BASE
Es considerarà salari base, el que figuri com a tal per a cada categoria en les
taules salarials d’aquest Conveni (Annex I).
Aquest salari s’estableix mensualment i serà divisible per 30 dies per totes les
categories professionals.
Article 12. DE L’AUGMENT PER ANYS DE SERVEI
S’estableix un premi de vinculació a l’Empresa consistent en la percepció de les
quantitats mensuals per cada Trieni, reflectides en les taules salarials d’aquest
Conveni (Annex I).
La quantitat a percebre per aquest concepte serà la mateixa per a totes les
categories i els períodes d’excedència voluntària no computaran per a la
percepció d’aquest premi.
Els treballadors que compleixin el trienni en el primer semestre de l'any,
començaran a percebre el mateix des de l'1 de gener del mateix any.
El personal que compleixi el trienni en el segon semestre de l'any, començaran a
percebre el mateix des de l'1 de juliol del mateix any.
Article 13. DEL PLUS DE NOCTURNITAT
Els treballadors que realitzen la seva jornada de treball entre les 22:00 hores de
la nit i les 06:00 hores de la matinada, percebran un plus de nocturnitat.
Els treballadors que actualment tenen reconeguda la percepció del 100%
d’aquest plus i que comencen el servei de Vic a les 20:00 hores, mantindran
aquest benefici sempre que treballin en jornada de nit.
Consistirà en la percepció de les quantitats brutes mensual reflectides en les
taules salarials d’aquest Conveni (Annex I), per a totes les categories, i
s’abonarà per dia efectiu de treball. En conseqüència, serà divisible per 25 dies, i
s’abonaran en les pagues extres en proporció al temps treballat de nit.
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Els treballadors que treballin sempre de nit (entenent un 80% o més de la
jornada anual), percebran aquest plus durant les vacances. El càlcul es farà
tenint en compte la mitjana dels últims dotze mesos.
Article 14. DEL PLUS PENÓS
Tots els treballadors afectats pel present Conveni Col·lectiu, percebran un
complement de penositat i perillositat equivalent al 20% del salari base, en
funció de les especials característiques de les tasques que desenvolupen i
d’acord amb la regulació establerta en el article 34 del Conveni General del
Sector.
En el cas, que en el futur l'empresa aconseguís eradicar aquesta penositat /
perillositat, l'import corresponent a l'esmentat Plus Penós, passarà a ser
considerat un Plus Ad-personam, i d’aquesta forma el salari brut dels
treballadors no es veurà afectat per aquesta supressió.
Aquest nou Plus Ad-personam, es tindrà en compte per el càlcul de les pagues
extres i no serà absorbible ni compensable. A més, tindrà els mateixos
increments que es puguin acordar en el Conveni Col·lectiu.
Article 15. PLUS CONDUCTOR
Consistirà en la percepció d’una quantitat bruta mensual reflectida en les taules
salarials d’aquest Conveni (Annex I), i que percebran tots els treballadors que
tinguin categoria laboral de conductor.
Article 16. PLUS SATEL.LIT
Consistirà en la percepció d’una quantitat bruta mensual reflectida en les taules
salarials d’aquest Conveni (Annex I), i que percebran tots els treballador que
tinguin carnet B i que per la seva feina habitual condueixin un vehicle satèl·lit.
S’abonarà per dia efectiu de treball i serà divisible per 25 dies.
Article 17. PLUS PORTA A PORTA
Consistirà en la percepció d’una quantitat bruta mensual reflectida en les taules
salarials d’aquest Conveni (Annex I). Aquest plus el percebran els peons que
recullen les fraccions del porta a porta. El plus estar vinculat al lloc de treball i a
una prestació del servei que no comporti queixes per part dels municipis.
S’abonarà per dia efectiu de treball i serà divisible per 25 dies. No s’inclourà en
les gratificacions extraordinàries, ni en vacances, ni en baixes laborals.
Es contempla un plus per el conductor d’aquest servei d’una quantitat bruta
mensual reflectida en les taules salarials d’aquest Conveni (Annex I) i amb les
mateixes condicions que l’apartat anterior.
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Article 18. PLUS D’ASSISTENCIA
Consistirà en la percepció d’una quantitat bruta mensual reflectida en les taules
salarials d’aquest Conveni (Annex I). Aquest plus el percebran tots els
treballadors i per qualsevol categoria professional. Estar condicionat a no causar
cap tipus d’absència laboral durant el mes que s’estigui liquidant.
Article 19. PLUS REMOLC
Consistirà en la percepció d’una quantitat bruta pel servei de portar i recollir el
remolc. L’import és el que consta en les taules salarials d’aquest conveni (Annex
I).
Aquest plus només ho percebran els treballadors amb categoria de Conductor/a i
que tinguin permís per conduir remolc.
Article 20. PLUS DE PRODUCTIVITAT
La creació d’aquest plus respon a la intenció de gratificar la qualitat de les
tasques realitzades i potenciar la productivitat del servei per part dels
treballadors.
La retribució d’aquest plus es farà de la següent manera:
Un únic abonament que es farà al mes de gener i tenint en compte els objectius
que s’hagin complert en l’any anterior.
Per l’any 2018, es tindran en compte els objectius que s’hagin complert entre l’1
de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018. L’abonament es farà al mes de
gener de 2019.
Per l’any 2019, es tindran en compte els objectius que s’hagin complert entre l’1
de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019. L’abonament es farà al mes de
gener de 2020.
Per l’any 2020, es tindran en compte els objectius que s’hagin complert entre l’1
de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020. L’abonament es farà al mes de
gener de 2021.
Aquest abonament anual, quedarà supeditat a que es compleixin el següents
objectius individuals i col·lectius:
a.- Que el treballador no hagi rebut durant el període establert, cap
sanció amb una suspensió de sou i fenia.
En cas de que la sanció fos recorreguda pel treballador i li donessin la raó, no es
tindrà en compte.
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b.- Que el treballador no hagi estat durant el període establert:
Més de 25 dies acumulats en situació d’Incapacitat Temporal per malaltia
comuna o mes de 100 dies naturals acumulats en situació de d’Incapacitat
Temporal el cas que la baixa sigui deguda a una malaltia greu, hospitalització o
una intervenció quirúrgica.
c.- Que el percentatge d’absentisme per Malaltia Comuna de tot el
personal del centre de treball, no superi els següents percentatges:
Entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018: 2,00 %
Entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019: 2,00 %
Entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020: 2,00 %
El càlcul del percentatge d’absentisme, tenint en compte tota la plantilla del
centre de treball, es realitzarà aplicant la següent formula:
Nombre de dies naturals de baixa per Malaltia Comuna x 100
÷ Nombre de dies naturals que s’haurien d’haver treballat
En casos de baixes de llarga duració (120 o més dies de baixa), el recompte de
dies de baixa a efectes de càlcul del plus NO tindrà en compte aquestes baixes.
Si un treballador no ha tingut, durant l’any, cap baixa per malaltia comú, no se li
penalitzarà, independentment del percentatge d’absentisme del centre de
treball.
En cap cas es tindran en compte les baixes per maternitat i paternitat.
d.- Que el nombre de accidents del centre de treball, no superi els
següents valors:
Entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018: 2 accidents lleus
Entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019: 2 accidents lleus
Entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020: 2 accidents lleus
Tot i amb això, la part social i l’empresa valoraran la susceptibilitat del còmput
de cada accident, ja que en el càlcul no s’inclouran els accidents provocats per
causes completament alienes als treballadors implicats ni tampoc els accidentes
in-itinere.
Cadascun del quatre objectius a complir representarà el següent percentatge del
import total a percebre.
a)
b)
c)
d)

Objectiu
Objectiu
Objectiu
Objectiu

a) un 20% de l’import total
b) un 25% de l’import total
c) un 30% de l’import total
d) un 25% de l’import total
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Per tenir dret al rebut d’aquesta liquidació anual, a part de la consecució dels
objectius establerts, el treballador ha de formar part de la plantilla des de l’1 de
gener al 31 de desembre de cada any (tot l’any complert).
Els treballadors contractats a jornada parcial, cobraran nomes la part
proporcional de l’import del plus, tenint en compte la mitjana de la seva jornada.
El seu import és de 750 € bruts anuals durant tota la vigència del conveni.
Article 21. DE LES GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES
Tots els treballadors inclosos en aquest Conveni se’ls abonarà les següents
gratificacions:
-

Estiu: 1 mensualitat.
Nadal: 1 mensualitat mes 1 lot
Març: 1 mensualitat
Setembre

La gratificació d’Estiu, es merita de l’1 de Juliol de l’any anterior al 30 de juny de
l’any que es paga, i es rebrà el dia 15 de juny.
La gratificació de Nadal, es merita de l’1 de gener a 31 de desembre de l’any
que es paga, i es rebrà el dia 15 de desembre.
La gratificació de Març, es merita de l’1 de gener a 31 de desembre de l’any
anterior, i es rebrà el dia 15 de març.
La gratificació de Setembre, es merita de l’1 d’octubre de l’any anterior a 30 de
setembre de l’any que es paga, i es rebrà en data 15 de setembre.
Les gratificacions es percebran en proporció al temps treballat.
Les gratificacions de Estiu, Nadal i Març seran calculades d’acord a una
mensualitat de Salari Base, Antiguitat, Plus Especial, Plus Penós i Plus
nocturnitat, els treballadors que el tinguin.
L’import de la gratificació de Setembre serà el 50% de l’import de una
gratificació.
Article 22. DE LES HORES EXTRAORDINARIES
S’establiran segons el que disposi l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors i
disposicions concordants. El preu de les hores treballades els diumenges i els
festius serà el doble de l’hora extra. S’especifica en les taules salarials del
conveni (Annex I).
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Article 23. PLUS FORMACIÓ
Tenint en compte que l'activitat que desenvolupa l'empresa és un servei públic
d'inexcusable realització, la majoria de les vegades la formació del personal
s’haurà de fer fora de l’horari laboral.
Si la formació es fa fora de jornada, i tenint present que les jornades habituals
de formació són de 3 hores per jornada, es percebrà la quantitat establerta en
les taules salarials (annex 1).
En cas que la formació sigui de menys d’una jornada de tres hores, s’abonarà la
part proporcional d’aquest plus.
Article 24. PLUS FESTIU
Tenint en compte que l'activitat que desenvolupa l'empresa és un servei públic
d'inexcusable realització, existeix la necessitat de treballar en diumenges i
festius.
Aquells treballadors que voluntàriament acceptin treballar, en un diumenge o
festiu (no establert com a jornada de treball al calendari anual), percebran la
quantitat establerta en les taules salarials (annex 1).
La jornada laboral completa en festiu no pot superar les 6,25 hores de treball.
Per tant, si per motius del servei es supera aquesta jornada de 6,25 hores, es
haurà d'abonar el diferencial com a hora extra festiva.
Si es treballa més de mitja jornada, s’abonarà el plus festiu.
Si es treballa menys de mitja jornada, s’abonarà el plus festiu mitja jornada.
Article 25. PLUS FESTIU RSU VIC
Aquells treballadors del recorregut en torn nocturn de Vic RSU, que
voluntàriament acceptin treballar quan la jornada coincideixi amb la seva dia de
festa inter-setmanal, percebran la quantitat establerta en les taules salarials
(annex 1).
La jornada laboral completa del torn RSU Vic en festiu no pot superar les 7,00
hores de treball. Si per motius del servei es supera aquesta jornada de 7,00
hores, es haurà d'abonar el diferencial com a hora extra festiva.
Article 26. PLUS MERCAT 1
Aquells treballadors que voluntàriament acceptin treballar en la neteja del
mercat dels sentit de Vic, o bé en el recorregut de neteja de mercat de St.
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Hipòlit més mercat de St. Vicenç i més mercat de Calldetenes, percebran la
quantitat establerta en les taules salarials (annex 1).
Article 27. PLUS MERCAT 2
Aquells treballadors que voluntàriament acceptin treballar en la neteja del
mercat de les Masies de Voltregà, percebran la quantitat establerta en les taules
salarials (annex 1).
Article 28. PLUS DISPONIBILIAT
El nivell professional de Educador/a Ambiental percebrà aquest plus per la
disponibilitat de treballar els diumenges i festius que siguin necessaris.
Es una percepció de caràcter mensual e independentment dels diumenges i
festius que es treballin al mes.
L’import d’aquest plus és l’establert en les taules salarials (annex 1).
Article 29. DEL VOLUNTARIAT DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES
La prestació de treball en hores extraordinàries serà sempre voluntària i no
podrà pactar-se la seva realització obligatòria en el contracte individual de
treball, encara que siguin treballadors de nova incorporació.
Article 30. DE L’AUGMENT SALARIAL
Com a societat que pertany al sector públic, seran d’aplicació al règim de
retribucions les limitacions establertes a les corresponents Lleis de pressupostos
de l’Estat i les altres disposicions legals en la matèria.
A aquest efecte, l'increment salarial per a cadascun dels anys de vigència
d’aquest conveni, serà el que s'estableixi per als treballadors del sector públic i
que surti publicat en la Llei de Pressupostos de l'Estat.
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SECCIÓ QUARTA
JORNADA DE TREBALL
Article 31. DE LA JORNADA DE TREBALL I DELS HORARIS
Durant la vigència del present Conveni, la jornada de treball serà de 37 hores i
30 minuts setmanals.
La jornada setmanal serà de 6 dies a la setmana coincidint amb un dels dos
festius en dissabte o diumenge. i amb aquesta finalitat la jornada diària
resultarà de l’adaptació necessària de la jornada laboral a l’acabament del servei
diari i respecte de les normes de dret necessari relatives al descans diari i
setmanal previstes en l’Estatut dels treballadors. No obstant l’empresa penjarà
en lloc visible del centre de treball l’horari d’inici de cada torn de treball.
La jornada de treball dels treballadors dels serveis tècnics i administratius serà
de dilluns a divendres. Aquests treballadors faran jornada intensiva (horari de
8:00 a 15:00 hores) des de el 25 de juny al 11 de setembre.
Tenint en compte les tasques que realitza el/la Educadora Ambiental, la seva
jornada de treball serà de dilluns a diumenge. No obstant, treballarà cinc dies a
la setmana i descansarà dos dies. Els dos dies de decans podran variar segons
las necessitats de l’empresa.
Els treballadors gaudiran de 30 minuts de descans per l’entrepà, que computen
com de treball efectiu.
Els dies 24 i 31 de desembre, i el 23 de juny el torn de nit sortirà a les 14:00
hores.
Article 32. FESTES LOCALS
Pel que fa a les festes locals, cada treballador podrà escollir entre fer-les en el
municipi on treballi o bé el de la seva residència.
Article 33. FESTA PATRONAL
El dia del patró 3 de novembre serà laborable i el patró es celebrarà amb un
dinar per a tota la plantilla pagat per l’empresa.
Article 34. DE LES VACANCES
Els treballadors inclosos a l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni gaudiran
anualment de 30 dies laborables de vacances.
En l’any 2019 aquells treballadors que facin totes les seves vacances entre l’1 de
gener i el 30 de abril gaudiran de 31 dies de vacances.

Conveni Col·lectiu RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA de Vic 2018-2020

Pàgina 14

En l’any 2020 aquells treballadors que facin totes les seves vacances entre l’1 de
gener i el 30 de abril gaudiran de 32 dies de vacances.
El treballadors faran entrega a l’empresa de la seva sol·licitud de vacances,
durant tot el mes de novembre i com a màxim el 15 de desembre.
L’empresa, desprès d’estudiar totes les peticions dels treballadores, publicarà el
calendari definitiu de vacances el 15 de gener.
Article 35. FESTA PER ASSUMPTES PROPIS
Tots els treballadors tindran dret a gaudir dels següents dies d’assumptes
propis:
-

Any 2018: 2 dies

-

Any 2019: 2 dies

-

Any 2020: 3 dies

Aquesta festa no s’haurà de justificar i la podran fer el dia que creguin més
adient sempre que l’absentisme per assumptes propis de la plantilla, al moment
de gaudir d’aquests dies no superi el 5%.
El treballador tindrà que sol·licitar el permís con una setmana de antelació i
l’empresa li tindrà que contestar per escrit si pot gaudir del permís.
Els dies de assumptes propis es podran acumular a els dies de vacances.
Article 36. DELS PERMISOS ESPECIALS RETRIBUÏTS
El treballador, avisant amb suficient antelació i correcta justificació, podrà faltar
al treball amb dret a remuneració per alguns dels motius següents i durant el
temps mínim establert:
a) Per un període de 20 dies naturals en cas de matrimoni. Un dia natural en
el cas de matrimoni de fills o germans.
b) Durant dos dies, en el cas de naixement d’un fill.
c) Tres dies hàbils per la mort, accident o malaltia greus, hospitalització o
intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari,
de parents de segon grau de consanguinitat o afinitat. Per parents de
primer grau de consanguinitat o afinitat el permís serà de cinc dies.
Quan per aquests motius el treballador necessiti fer un desplaçament a
partir de 300 kilòmetres, s’amplia el permís a tres dies més.
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En el cas de malaltia molt greu i sempre que calgui una assistència física i
material a prop del malalt durant l’horari laboral, també s’ampliarà a tres
dies més.
Per poder optar a aquesta ampliació, menys en el cas que sigui un
desplaçament, els dos cònjuges han d’estar treballant, si el malalt no és
un d’ells, i que ambdós s’hagin alternat en l’absència en el treball.
El permís començarà sempre el primer dia laborable i tenint en compte la
data del fet causant que da dret al permís.
En el cas en que varius treballadores de l’empresa tinguin dret al permís
pel mateix fet causant, no podran coincidir durant els dies de permís.
d) Per assistir al enterrament de un parent de tercer grau i sempre que
coincidí amb l’horari laboral.
e) Durant un dia per trasllat de domicili habitual.
f) Pel temps indispensable pel compliment d’un deure inexcusable de
caràcter públic o personal. Quan consti en una norma legal, sindical o
convencional un període determinat es seguirà el que aquesta disposi pel
què fa a la durada de l’absència i a la seva compensació econòmica.
g) Pel temps establert per a gaudir dels drets educatius generals i de la
formació professional en els supòsits i en la forma reguladora en l’Estatut
dels Treballadors.
h) A partir de l’any 2017, el treballadors tindran dret a 10 hores anuals per
visites al metge de capçalera i acompanyament al metge de familiars de
primer grau i avis. Quan s’hagi superat aquest límit, el treballador estarà
obligat a recuperar les hores.
Per a la correcta aplicació del present apartat, es relacionen els graus de
parentiu:
- Primer grau: cònjuge, fills, pares, sogres, gendres i nores.
- Segon grau: Néts, germans, cunyats i avis.
- Tercer grau: Besnéts, nebots, oncles i besavis.
- Quart grau: Cosins.
Article 37. DE LES EXCEDÈNCIES
Es seguirà el que disposi l’article 46 de l’Estatut dels Treballadors i les lleis que
regulin les excedències.
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SECCIÓ CINQUENA
DRETS SINDICALS
Article 38. DEL COMITÈ D’EMPRESA
S’aplicarà el que disposa el Títol II de l’Estatut dels Treballadors.
Article 39. CÒPIA DELS DOCUMENTS DE COTITZACIÓ
L’empresa facilitarà al delegat (o delegats de personal o Comitè d’Empresa,
segons correspongui) fotocòpia dels documents de cotització a la Seguretat
Social i relació d’hores extraordinàries fetes per cada treballador individualment,
amb el corresponent deure i reserva de la informació per part del receptor o
receptors.
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SECCIÓ SISIENA
SEGURETAT I SALUT
Article 40. VESTUARIS
L’empresa posarà a disposició dels treballadors un local adequat amb dutxes,
lavabos, aigua calenta, guixetes, etc., per tal que els treballadors puguin
canviar-se i rentar-se, i aplicarà les mesures correctores aprovades en el Pla de
prevenció de Riscos Laborals.
Article 41. ROBA DE TREBALL
L’empresa facilitarà cada any, roba de treball a tot el seu personal, la qual
constarà d’una muda d’hivern i una a l’estiu, exceptuant aquells treballadors de
nova incorporació que se’ls facilitarà dues mudes. Al lliurament de la roba de
treball, el treballador signarà el document de rebut de la mateixa.
L’empresa farà entrega de la roba d’estiu el 15 de març i de la roba d’hivern el
15 de setembre.
Tot el personal està obligat a anar degudament uniformat i en cap cas podrà
utilitzar la troba fora de la feina.
Quan un treballador finalitzi la relació laboral, sigui pel motiu que sigui ha de
retornar tot el vestuari i EPIs que li hagin estat lliurats.
L’impermeable i els guants els anirà lliuran l’ encarregat del servei en funció de
les necessitats de cada treballador.
L’empresa es farà càrrec del rentat de la roba dels treballadors dos cops a la
setmana.
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SECCIÓ SETENA
MILLORES SOCIALS
Article 42. COMPLEMENT EN CAS DE INTERVENCIÓ
D’HOSPITALITZACIÓ

QUIRÚRGICA I/O

En el cas d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna, que comporti,
intervenció quirúrgica i/o ingrés hospitalari i pernoctació en qualsevol centre
sanitari, l’empresa abonarà, els complements que garanteixin el total de la
retribució íntegra, durant un màxim de 180 dies.
És requisit indispensable acreditar pels mitjans adients la realitat de la
hospitalització i/o intervenció quirúrgica.
Aquest complement és incompatible amb el complement que regula l’article
següent, per la qual cosa només s’ha d’abonar un d’ells.
Article 43. COMPLEMENT EN CAS D’ACCIDENT LABORAL o MALALTIA
PROFESSIONAL
El personal que es troba en situació d’I.T. a causa d’accident laboral, o malaltia
professional durant el desenvolupament de la seva feina habitual o de la que
hagi estat assignada per part de l’Empresa, cobrarà un complement a partir del
primer dia de la baixa que, sumat a la de la mutualitat d’accidents, li garanteixi
els ingressos reals que per a cada categoria se li hagi assignat segons les taules
salarials annexes.
En cas de dubte respecte de l’accident d’un treballador, l’empresa es reserva la
facultat de convocar el Comitè d’empresa per determinar si en aquest cas
concret es concedeix aquest complement.
Article 44. DEFENSA JURÍDICA I RETIRADA DEL CARNET DE CONDUIR
Si conduint per l’empresa es retira el carnet de conduir a un treballador, aquesta
li proporcionarà, durant el temps de la sanció un lloc de treball alternatiu i el
retribuirà d’acord amb la categoria corresponent al treball transitori encomanat.
En cas d’accident de circulació l’empresa assumirà al seu càrrec la defensa
jurídica del treballador si ho sol·licita. S’exclou de l’anterior garantia si el motiu
de la retirada és per conducció sota els efectes de la droga o alcohol o per una
imprudència temerària de caràcter inexcusable.

Conveni Col·lectiu RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA de Vic 2018-2020

Pàgina 19

Article 45. DELS COMPLEMENTS DE JUBILACIÓ
El treballador adscrit a aquest Conveni que es jubili amb una edat compresa
entre els 63 i 66 anys, ha de percebre un premi per any de servei, d’acord amb
el barem que to seguit es detalla:
63 anys:

216,40

Euros/any

64, 65 i 66 anys:

203,80

Euros/any

Article 46. PÒLISSA D’ACCIDENTS
L’empresa s’obliga a contractar durant la vigència d’aquest Conveni una pòlissa
d’assegurances d’accidents de treball que cobreixi la seva responsabilitat civil
que li correspongui en els següents casos: mort, incapacitat permanent total,
absoluta o parcial.
L’import es pagarà al treballador o a la seva vídua i, en defecte, als hereus
legals.
L’import assegurat es de 80.000 euros.
Article 47. BESTRETES I AVANÇAMENTS
Tot el personal de l’empresa té dret a percebre bestretes a compte pel temps
treballat.
Avançaments. La direcció de l’empresa, quan concorrin circumstàncies
d’urgència i provada necessitat, i prèvia justificació per escrit, concedirà al
personal que ho sol·liciti, amb un mínim d’antiguitat d’un any, avenços
individuals a compte de retribucions. Per aquests efectes, es disposarà, com a
màxim, d’una bossa anual de 21.000 €.
En tot moment la bossa tindrà un saldo de 6.000 euros per poder afrontar casos
extraordinaris i destinats a treballadors que no hagin sol·licitat avançaments en
els últims dos anys.
S’estableix un límit de 1.500 € per treballador/a, que haurà de retornar en les
següents dotze nomines.
L’empresa comunicarà als representants legals dels treballadors els
avançaments efectuats i les causes que els hagin motivat, exceptuant aquelles
sol·licituds en les quals el treballador o treballadora manifestin la voluntat de
preservar la privacitat de les causes.
En el supòsit d’acabament de la relació laboral d’un/a treballador/da que tingui
concedit un avançament, l’empresa li descomptarà les quantitats pendents de la
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liquidació de parts
correspondre-li.

proporcionals

i

de

salaris

pendents

que

poguessin

Bestretes i avançaments es podran atorgar simultàniament sempre i quan no
representin un risc econòmic per l’empresa les quantitats endeutades pel
treballador que ho sol·liciti.
Article 48. RENOVACIÓ DEL CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL
(CAP)
La renovació del Certificat d’Aptitud Professional (CAP) anirà a càrrec de
l’empresa quan el traballador faci tasques de conducció a l’empresa. Unicamente
en aquest cas, l’empresa procedirà a abonar a les treballadores i treballadors
afectats les despeses generades a tal efecte, incloent-hi la totalitat de taxes i
resta de requisits que siguin necessaris per a la seva renovació.
La formació del CAP es farà dintre d’horari laborable sempre que sigui posible. Si
la formació es fa fora d’horari laboral, l’empresa abonarà les hores invertides a
preu de hora normal.
Aquest article entrarà en vigot a partir de la data de signatura del present
conven col·lectiu.
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SECCIÓ VUITENA
CONTRACTACIÓ I RÈGIM DISCIPLINARI
Article 49. PROVISIÓ, PROMOCIÓ INTERNA I SELECCIÓ DE PERSONAL
DE NOU INGRÉS
49.1.- Règim de provisions i promocions internes.
Tot el personal comprès en aquest Conveni tindrà dret, en igualtat de
condicions, a cobrir les vacants de categoria superior, temporals o definitives, o
places de nova creació que es produeixin en l'empresa. No obstant això, quan es
produeixi la cobertura temporal de llocs de treball, aquesta es tindrà en compte
com a mèrit en els processos de provisió i promoció interna.
A aquest efecte, es crea una Comissió Paritària de preparació i seguiment dels
processos de provisió i promoció interna composta per 4 persones, dues en
representació de l'empresa i dues en representació dels treballadors. Aquesta
Comissió tindrà la finalitat dissenyar i preparar els processos anteriors així com
vetllar pel seu compliment estricte. Es regirà per les següents normes:
1.- Aquesta Comissió donarà prioritat, tant en el cas de noves contractacions
com en el d'ascensos, al personal de la plantilla tant fix com a eventual.
2.- Si no hi hagués cap persona a la plantilla que compleixi els requisits es
buscarà personal extern.
Els candidats hauran de superar el procés de capacitació, que s’haurà fixat en la
Comissió.
3.- Els criteris de valoració dels candidats són mèrit i capacitat i en igualtat de
condicions, l'antiguitat.
4.-Serà més valorat el treballador que obtingui la millor puntuació i reuneixi els
requisits necessaris per realitzar el treball previst del lloc a cobrir.
5.- Serà l'encarregada de vetllar per què els treballadors que cobreixin la plaça
vacant siguin els de major mèrit i capacitat.
6.- L'ocupació de les vacants no definitives cobertes per treballadors de
l'empresa no donarà dret a consolidació per transcurs del temps de l'article 39.2
de l'Estatut dels Treballadors.
7.- Existirà una borsa de treballadors, que s’actualitzarà periòdicament,
ordenada per categories i de major a menor qualificació per a provisió i promoció
interna, amb els candidats més idonis, de les vacants temporals o definitives, o
llocs de nova creació, que es vagin produint. En el cas de candidats amb la
mateixa qualificació tindrà preferència el més antic.
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8.- El lloc de cap de servei, els comandaments entremitjos i d’administració,
també seran coberts per personal que hagi superat els processos corresponents
d’acord amb els principis de publicitat, mèrit, concurrència i capacitat. No
obstant això, la Comissió Paritària no participarà en aquests processos de
selecció però serà informada.

49.2.- Personal de nou ingrés
Quan no sigui possible cobrir un lloc vacant temporal o definitiu, o de nova
creació, l’empresa podrà seleccionar personal de nou ingrés, d’acord amb les
normes legals d’aplicació.
Existirà una borsa de treballadors, que s’actualitzarà periòdicament, ordenada
per categories, amb els candidats més idonis.
Llevat casos d’urgència i llevat del personal d’administració i el de
comandament, la Representació legal dels treballadors podrà participar
activament en la definició i preparació d’aquests processos i podrà impugnar
motivadament els resultats.
Article 50. RÈGIM DISCIPLINARI
Serà d’aplicació al personal afectat pel present Conveni el règim disciplinari
establert al Capítol XII del
“CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE
SANEAMIENTO
PÚBLICO,
LIMPIEZA
VIARIA,
RIEGOS,
RECOGIDA,
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE
ALCANTARILLADO”, publicat en data 30 de juliol de 2.013, BOE núm. 181, o
text que el substitueixi en cas de revisió i/o substitució posterior per les parts
signatàries del conveni general esmentat.
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SECCIÓ NOVENA
FONS SOCIAL
Article 51. CRITERIS DE PRIORITAT
Es procedeix a la fixació del Reglament de la Comissió del Fons social, així com
en el desenvolupament dels requisits i procediment per accedir als ajuts del Fons
Social, durant la vigència de l'aquest Conveni.
1.- La Comissió d'Administració del Fons Social, estarà composta per un
representant de l'empresa i un representant legal dels treballadors.
2.- La Comissió es reunirà en el mes de setembre, per revisar i analitzar totes
les sol·licituds presentades i procedir a la seva aprovació.
3.- S'aixecarà acta de les reunions.
4.- L'acta ha d'identificar la persona concreta beneficiés de l'ajuda o ajudes
concedides, així com el desglossament, de les diferents ajudes aprovades.
Article 52. IMPORT DEL FONS SOCIAL
La quantitat anual destinada a aquest Fons Social serà de 12.200 Euros.
Aquest import no tindrà els increments pactats en aquest Conveni.
Article 53. TIPUS D’AJUDES
La naturalesa de les ajudes que es podran concedir seran:
- Ajudes oftalmològiques.
- Ajudes d'ortodòncia.
- Ajudes per al pagament de la hipoteca del primer habitatge.
- Ajudes per al pagament del lloguer del primer habitatge.
- Ajudes per despeses relacionades amb el primer habitatge: segur, contribució i
despeses per reformes.
- Ajudes per altres despeses mèdiques (s'inclou el pagament de mútues
privades, visites i proves mèdiques i despeses de farmàcia).
- Ajudes per despeses escolars i de guarderia de fills menors de 18 anys
(matricula, rebuts mensuals, llibres y material escolar).
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- Ajudes per cursos de formació.
- Qualsevol altre ajut, que per la seva naturalesa social, respongui a una
despesa extraordinària.
Totes les ajudes seran extensibles a despeses incorregudes pel mateix
treballador, cònjuge o fills.
Article 54. REQUISITS PER PODER ACCEDIR ALS AJUTS
Els requisits per poder accedir a les ajudes del Fons Social seran els següents:
- Estar o haver estat d'alta en l'empresa el mes en què s'abonen les ajudes.
- L'ajuda es percebrà en proporció al temps d'alta a l'empresa durant l'any en
què s'abona.
- El treballador fix que sigui baixa en l'empresa durant l'any en curs, i la baixa
no s'hagi produït per un acomiadament disciplinari, tindrà dret a percebre en la
seva liquidació, la part proporcional que li correspongui tenint en compte el
temps realment treballat. El pagament es realitzarà sempre que el treballador ho
sol·liciti.
- S’haurà de presentar còpia de les factures, de totes les despeses pels quals es
vol optar als ajuts.

Article 55. TERMINIS PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es lliuraran a l'empresa, fins a màxim el 15 de setembre de l'any
en curs.
Durant el mes de setembre es reunirà la Comissió d'Administració del Fons
Social, per revisar totes les sol·licituds i aplicar el que estableix el present
Reglament.
Els ajuts s'abonaran en la nòmina del mes d’octubre.
Les quantitats abonades seran imports bruts i, per tant sobre les mateixes es
practicaran les retencions legals que s'estableixin en cada moment.
Article 56. DISTRIBUCIÓ DELS AJUTS
L'import del Fons Social anual, es dividirà pel nombre de treballadors i aquest
serà l'import màxim a percebre per cada treballador.
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Un mateix treballador no podrà percebre mes de 200 euros bruts anuals en
ajudes.
Si un treballador presenta despeses superiors a la quantitat que li correspon
individualment, només es pagarà l'import màxim referit en el paràgraf anterior.
Si un treballador presenta despeses inferiors a la quantitat que li correspon
individualment, només es pagarà l'import total de les factures presentades.
En cas que, després de la distribució de tots els ajuts, quedarà una quantitat
sobrant, aquesta es sumarà l'import del Fons Social de l'any següent.
Article 57. CONFIDENCIALITAT I DEFENSA DE LA INTIMITAT
Totes les dades i documents coneguts dins de l’àmbit del Comitè Gestor del Fons
Social; així com aquelles situacions de necessitat generadores de peticions
d’ajuda es consideraran de caràcter confidencial, els membres del Comitè Gestor
seran especialment curosos amb la gestió de les dades i document privats
rebuts.
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SECCIÓ DESENA
ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
Article 58. NORMA GENERAL
L’organització del treball és una facultat exclusiva de la Direcció de l’Empresa,
encaminada a obtenir el màxim rendiment en la dedicació dels seus recursos
humans i materials, d’acord amb el previst en les Lleis.
Com sigui que els treballs es duen a terme en diferents municipis, s’estableix
que el lloc de sortida i tornada del treball és la nau que l’empresa té situada en
el municipi de Vic.
Article 59. DE LES FACULTATS DE LA DIRECCIÓ
La Direcció de l’Empresa, subjecta a normes legals d’estricta observança i als
preceptes d’aquest Conveni, té les següents facultats que s’enumeren sense
tenir caràcter limitatiu i restrictiu.
a) Exigir els rendiments mínims o els usuals en cada lloc de treball de
l’Empresa.
b) Determinar el sistema que s’estimi més necessari per a garantir i
obtenir rendiments superiors als mínims exigits, d’acords amb les
necessitats o característiques generals o específiques de l’empresa.
c) Fixar el número de màquines o tasques necessàries per l’ús
oracional de la capacitat productiva del treballador.
d) Senyalar les normes de vigilància i diligència en la cura de les
màquines i utillatges.
e) Establir els criteris i normes de mobilitat i redistribució del personal
de l’empresa, d’acords amb les necessitats d’aquesta, un cop
escoltats els representants dels treballadors.
Article 60. DE LES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA
Són obligacions de l’empresa:
a) Informar als representants dels treballadors respecte els canvis de
caràcter general, establerts en l’organització del treball, sense
perjudici de les facultats de la Direcció en la matèria.
b) Estimular tota iniciativa encaminada a millorar l’organització del
treball i a la creació i desenvolupament d’un clima de col·laboració
entre l’empresa i els treballadors.
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c) Comunicar amb una antelació de set dies el llistat de treballadors
que han de prestar serveis en festius no diumenges.

DISPOSSICIÓ ADDICIONAL
A tot el personal vinculat a aquest Conveni col·lectiu li serà d'aplicació el Protocol
de Control d'Alcoholèmia del Grup Ferrovial Serveis que estigui vigent en cada
moment.
L'empresa informarà al Comitè d'Empresa de les modificacions que pugui patir
aquest protocol.
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TAULES SALARIALS CONVENI RRO DEL CENTRE DE TREBALL DE VIC
ANY: 2020
Increment salarial: 2%

Nivel
Cap de Servei
Capatàs
Tècnic/a
Aux. Tècnic/a
Administratiu/a
Aux.Administratiu/a
Mecànic/a
Aux. Mecànic/a
Conductor/a
Peó
Netejador/a
Educadora ambiental
Antiguitat

Salari Base
2.128,05
2.398,51
1.471,01
1.290,85
1.471,01
1.290,85
2.032,31
1.290,85
1.634,82
1.290,85
853,03
1.290,85

Plus Penòs
425,61
479,70
294,20
258,17
294,20
258,17
406,46
258,17
326,96
258,17
170,61
258,17

1r trienni

Plus pap conductor/a
Plus pap peó
Plus Satel·lit
Plus nocturnitat
Plus Productivitat
anual

43,16

Plus
Conductor Plus Assistència
------------------------------------------------------------------------71,93
----------------------------

12,52
12,52
12,52
12,52
12,52
12,52
12,52
12,52
12,52
12,52
12,52
12,52

19,61
156,95
39,25
278,70

Preu dia
0,78
6,28
1,57
11,15

786,13

Totes les categories

Conductor/a
Peó
Netejador/a
Educador/a Ambiental

Normals
16,75
14,78
14,78
14,78
14,78
16,75
14,78
16,75
14,78
14,78
14,78

Paga
Setembre
1.276,83
1.439,10
882,61
774,51
882,61
774,51
1.219,39
774,51
1.016,86
774,51
511,82
774,51

Brut anual
39.732,06
44.762,48
27.511,13
24.160,15
27.511,13
24.160,15
37.951,30
24.160,15
31.672,86
24.160,15
16.016,62
24.160,15

€/trieni
Preu hora
0,13
1,00
0,25
1,78

Totes les categories
Totes les categories

Hores Extres
Categoria
Capatàs
Tècnic/a
Aux. Tècnic/a
Administratiu/a
Aux.Administratiu/a
Mecànic/a
Aux. Mecànic/a

Paga
Març/Juny/Des
embre
2.553,66
2.878,21
1.765,22
1.549,03
1.765,22
1.549,03
2.438,78
1.549,03
2.033,72
1.549,03
1.023,64
1.549,03

Festives
33,48
29,57
29,57
29,57
29,57
33,48
29,57
33,48
29,57
29,57
29,57

Concepte
Plus Formació
Plus Festiu
Plus Festiu mitja jornada
Plus mercat 1
Plus mercat 2
Plus festiu RSU Vic

Plus disponibilidad

Plus Especials
Hores de
Preu
Treball
Conductor/a
3 hores
51,07
6,25 hores
209,59
3,5 hores
118,09
4 hores
134,05
3 hores
101,07
7 hores
235,12
Educador/a
ambiental
156,84

Plus remolc Conductor/a

15,68

Preu peó
44,68
185,12
104,26
119,16
89,37
207,46

€/mes
€/servei

Formula cálcul preu hora:
Preu mes / 25 dies / hores día
Hores dia = Jornada setmana / 6 dies
Formula cálcul diferencies de categoria entre Conductor i Peó
(Salari base + Plus penós de Conductor + Plus conductor) - (Salari base + Plus penós de Peó) = Dif.mes
Diferencia mensual / 25 dies = Diferencia per dia
Diferencia per dia / hores dia = Diferencia per hora

Import
484,69
19,39
3,10

€/mes
€/dia
€/hora

Jornada
Laborable
Festiu
Festiu
Festiu
Festiu
Festiu

