ACTA DE PRORROGA DEL CONVENI COL.LECTIU DELS TREBALLADORS DE
L´EMPRESA RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA, S.L DEL CENTRE DE
TREBALL DE VIC

A Vic, a ___ de març de 2.021

REUNITS:
D’una banda,
XXX, com a representants legals dels treballadors.
I de l’altra,
XXX en nom i representació de l’empresa.

ACORDEN:

Primer: La pròrroga, per un any, del Conveni Col·lectiu dels treballadors de
l'empresa RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, S.L. del centre de treball de Vic.
Per tant, la vigència de l'actual Conveni Col·lectiu s'allargarà fins al 31 de desembre
de 2021.
Segon: La signatura de les taules salarials de l’any 2021 amb un increment del
0,9%. Es tracta de l’increment del sector públic que ha sortit publicat en la Llei de
Pressupostos de l'Estat.
Tercer: Es modifica l'article 20 del conveni col·lectiu, que queda redactat de la
manera següent:

“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:
Per l’any 2021, es tindran en compte els objectius que s’hagin complert entre l’1 de
gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. L’abonament es farà al mes de gener
de 2022.
Aquest abonament anual, quedarà supeditat a que es compleixin tres objectius
individuals:
1) En relació a la seva actitud i compromís amb la bona feina
-Si un treballador és sancionat 1 vegada amb suspensió de sou i feina, per la
comissió de una falta lleu, se li descomptarà la meitat de l’abonament per
aquest objectiu.

-Si un treballador és sancionat mes de una vegada amb suspensió de sou i
feina, per la comissió de una falta lleu, no rebrà l’abonament per aquest
objectiu.
- Si un treballador és sancionat 1 vegada amb suspensió de sou i feina, per
la comissió de una falta greu o molt greu, no rebrà el 100% del plus
productivitat, encara que hagi complert amb els objectius dos i tres.
En cas de que la sanció fos recorreguda pel treballador i li donessin la raó,
no es tindrà en compte i s’abonarà l’import que li correspongui per aquest
objectiu.
2) Que el treballador no hagi estat durant el període establert més de
30 dies acumulats en situació d’Incapacitat Temporal per malaltia
comuna i no hagi tingut dos o mes processos d’Incapacitat Temporal
per malaltia comuna
Pel cobrament d’aquest segon objectiu es tenen que complir el dos supòsits
esmentats.
En cap cas es tindran en compte les baixes per maternitat i paternitat.
3) Que el treballador no hagi tingut cap accident de treball amb baixa o
sense baixa mèdica
En cas d’accident la part social i l’empresa valoraran la susceptibilitat del
còmput de cada accident i no es tindran en compte els accidents provocats
per causes completament alienes al treballador, ni tampoc els accidentes initinere.
Cadascun del tres objectius a complir representarà el següent percentatge de
l’import total a percebre.
-

Objectiu 1: 1/3 de l’import total
Objectiu 2: 1/3 de l’import total
Objectiu 3: 1/3 de l’import total

Per tenir dret a rebre 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).
Si un treballador està més de 180 dies de baixa per incapacitat temporal o accident
laboral no tindrà dret a cap concepte del plus de productivitat.
Els treballadors contractats a jornada parcial cobraran nomes la part proporcional
de l’import del plus, tenint en compte la mitjana anual de la seva jornada.
El import del Plus Productivitat és de 750 € bruts anuals.”
Quart: Amb la signatura de la present acta, les parts donen per denunciat l'actual
conveni col·lectiu de cara a la negociació el nou conveni col·lectiu a partir de l’1 de
gener de 2022.

Cinquè: S’autoritza a XXX perquè realitzi els tràmits del registre de les taules
salarials de l’any 2020 en el Departament de Treball de la Generalitat i d’aquesta
manera es publiqui en el BOP.
I sense mes assumptes que tractar s’aixeca la sessió, estenent la present Acta que,
en prova de conformitat, signen tots el intervinents, en el lloc i data assenyalats a
l’encapçalament.

