dex de preus al consum real, exclusivament
en els conceptes esmentats en el par~graf Ir
d'aquesta c[~usula.
Any 1999: 1,60%
Una vegada aplicada, si eScau,.[arevisió salarial per a I'any 1998 pactada en ['apartat
anterior,les tau[essalarialsdeisconceptesretnbutius esmentats,en elpar~graf Ir d'aquesta
cl~usula, s'incrementaran
a compte 1'I,60'Yo,
amb efecte d'l de gener de 1999.

Si I'incremént oficial de I'fndex de preus a[
consum de l'Estat durant I'any 1999ros superior a I'increment salarial inicial pactatacompte

en rapartat anterior precedent, s'aplicarA, amb
efecte d'l de gener de 1999, la regularitució
per la difer~ncia amb ríndex depreus al consum real, en els conceptes retributius esmentats.
DlsPOslclO

ADDIOONAL

PRIMERA

De produir-se el trasp~s de ractivitat deIs
centres del gas,actualment gestionats per Gas
Tarraconense, SA, a rempresa -del Grup Gas
Natural- GasServiconron. es garanteix rocupació en r~mbit geogr~fic de Catalunya dins el

Grup Gas Natural. a la plantiUarua adscrita aIs
centres del gas esmentats.
DISPOSICO

ADDICOr4AL

SEGONA

Si es produJssinmO<lificacions
~Ubslancialsde
condicions de trebaU col-lectives. aquesles es
tractaran d'acord amb les mesure.s
de participació previstes a la legislació vigenl.
2) EIs quadcesque figuren coro a annexos
3 i 4. quedaran conCeccionalsde la manera següent:

ANNEX4

1998

s/base31.12.97
Sal.basc:incrcmcnt dcl
2,10% (1)
Antiguitat: plus tricnni al vcncimcnt
42.500
Plusos:
Ajuda mcnjar
1.040(1)
Rcscrva sct.
16.562(1)
Plus crida pcr rcscrva
6.370 (1)

1999
s/base31.12.98
1,60'10(1)
42.500
.
1.057(1)
16.827(1)
6.472 (1)

(1) Els valors indicats s'actualitzaran d'acord amb I'indiat cn la cllusu.
la transitoria 2a dcl prcscnt Convcni col-lcctiu.

(1) Els valors indicats s'actualitzaran d'acord amb I'indicat a la clAusula
transitoria 2a del present Conveni col-lectiu.

RESOLUCIÓ
d~ n d~ mar, d~ /999, p~r la qual ~S disposa la
inscripció i la publicació d~1 Conv~ni co¡'¡~c(il'
d~ (r~ba// d~ l'~mpraa Transporu d~ Barc~lona,
SA, p~r als anys /998-2001 (codi d~ conv~ni núm.

0804122). '--

Visl el leXI del Conveni col-lecliu de ireball
de I"empresa Transpor1S de Ban:elona. SA. subscril pcls representanls de I"empresa i deIs seus

trebaUado~ el 31 de desembrede 1998. i de con(onnital amb el que disposen els articles 90.2 i
90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995. de 24 de
mar~, pel qual s'aprova el Texl re{ós de la Llei
I de rEstatut deIs treballadors; rarticle 2.b) del
Reial decrel 1040/1981, de 22 de maig, sobre
registre i dipósil de convenís coJ.lectiu.s de treball; rarticle 11.2 de la Llei org~nica 4/1979. de
18 de desembre. de rEstatut d'autonomía de
Calal.unya, í altrcs nonnes d'aplicació.

RESOLC:

-1
Disposar la inscnpció del Conveni col.lectiu de'treball de I'emprcsa Transports de
Barcelona, SA. per als anys1998-2001al Registre de.convenis de la Delegació Territorial dc
Treball de Barcelona.
-2
Disposar que el tcxt csmeritatespubliqui
cn ct DÍDri Oficial de Ia.Ceneralilal de Calalu-

nya:

Barcelona, 22 de mar~ de 1999
Jos~ AmONlO GOMEZ CID

Delegat territorial de Barcelona
Traducci,j d~l lexl originol signol p~r la par[S

Article 5
Garantia pt'rsonal
Es respectenles situacions individua1sque en
el seu conjunt siguin mts beneficiosesque les
que cstableix aqucstConveni. en la mesuraque
superin les condicions econi>miquesque s'hi
recuUen.

CONVENI
co[.l~ctiu d~ tr~ba/l d~ {'~mpr~a TrQ/Uportrd~
8arc~/ona, SA, p~r als anys /998-200/

TtTOL 1
Disposicions g~n~rals

SECClÓ
1

.

Ambit, vigi.ncia, d~núncia
Article 1
.{mbit p~rsona/ i t~fTitoria/
Les rionnes que conté aquest Conveni s6n
.d'aplicaci6 als treballado~ de la plantilla de
)'empresaTransports de Barcelona,SA, inclosos en la taula salarial adjunta, sigui quin sigui
el centre ~ ellloc de treball en qu~ prestin els
Anicle 2

Vig¿ncia i durado
El pe~naJ Euro esregeixpel pactede trasUat
acoidat a aquest e(ecte i pels acordsespecífics
re(erents a aquesl col-lecliu.
Aqucst O>nvelÚenU"añen vigorI'endem! de
la sevafinna. i les sevescondicionseconorlÚques
es retrotrauen en dala 1 de gener de 1998. La
seva durada és fins al31 de desembredel 2001.
Si no es presenla una denúncia d'aquest ConvelÚ. s'enteDdr~aulom~ticamentprorrogat. En
cas que es presenli una denúncia, conlinuaran
regint les condicions que aquí es pacten fins a
I'aprovació d'un conveni col-lectiu nou.
.La durada pactada s'enttn senspetjudici de
la vig~ncia temporal convinguda per a les mesures que aaquesl e(ecte així ho determinin.
\nicle

3

J~n¡incia
La denúncia del Conveni s'ha de (er com a
mCnimtres mesosabansde la datade la seva finalització o prorroga en curs, mitian~t un escrit adr~t per qualSevolde lespans a l'aJtra,en
els lermes i les (ormes legalmentprevistos.
SECCIÓ
2
ComptlUació,

absorciÓ, drtl supltlOri

Anicle4
ComptlUació

.
i absorció

~s condicions econbmiques acordades s6n
compensables en la sevaIQ(alil81 amb les que
regien anlerionnenl, lanl si derivende millares
pacladeso unilaleralmenl concedidesper I'empresa, de qualsevol lipus o naluralesa, com si
deriven de les que lenen origen legal.
Aixf ma!eix, lesdisposicionslegalsfulures que
puguin implicar variacionseconbmiquesen IOIS
o en aIgunsdeiscon~ples relributius pactatses
consideraran absorbides per les millares eSlabienes en aquest Conveni i únicament tindran
ericlcia pr~ctica en la mesura que superin el
nivel! del Conveni cn el seu romput anual.
Per al complemenl ad personamestablen en
I'arlicle 27 d'aquesl text, cal alenir-seal quc es
regula en elljit anicle.

Article 6
Vinculaci6 a la lolalilal
El conliligul d'aquesl Conveni col.lectiuconslilueix una unital indivisible, per la qual cosa en
~ que sigui declarar nul tolalmenl o parcialmenl, quedaria sense eficAcia en la sevatolalital, i tales dues parts I'haurien de renegociar.
Article 7
D~rogaci6 d~ nonna i dr~1sup/~lo;i
S'entenen derogats per aquest Conveni col.lectiu elsprecept~ que constenen conveniscol.lectius,laudes,reglamentaciólaboralo altr~ disposicionsque regulen d'una manera diferenl els
conceples salarials o d'un allre car~cler que es
prevegin en aquesl.
Per al que no estigui previsl en aquesl Conveni, cal alenir-se al que disposa I'Estalul deis
treballado~ o la nonnativa laboral de car~cter
general que sigui aplicable en I'empresa.
Article 8
Comi.rsi6 Parilaria
Es crea una comissió parit~ria d'aplicació i
interpretació del Conveni. Aquesta O>missióes
compon de sismembres,a ~ó de treselegilSpels
componenlS de cada una dc les dues representacions signanls d'aquest Conveni, i d'enlre
aqueslSmateixos componcnlS.
Correspon a aquesta Comissió con~ixer i
rcsoldre,si s'cscau,lesqü~lÍons quc~plantegin
rcspectc a la intcrpretació i aplicació d'aquesl
Conveni. El plantcjament davant aquesla 0>rnissiódcl problcrna deque cs lracti cs considcra
un tr~mit previ abans d'acudir a I'autoritat o a
la jurisdicció competenl.
Eltennini maxim per a la convocatbria dc
reunió d'aquesta Comissió ts de 15 die$ h~bils
a comprar del dia scgUcnt de la recepció de la
sol.licitudo d'aqucUenque qua1sevolde Icspans
signanls del Conveni col-lcctiu ho dcmani. En
~ que no es reuneixi en aqucs_tlcnnini,o si es
rcuneix perb no s'arriba a cap acord, cs considera complcrt I'únic tr~mit prcvi per accedir
davantl'autoritatlaboralo la jurisdicció social.
Articlc 9
Clausula r~bus sic slanlibus
És d'aplicació el principi que el quc s'ha acordat ~sobligalori nom~s amb car~ctcr vinculant
mcntrc Ics circumst~ncics sola Ics quals es va
concloure cl pacte no s'hagin modificarcn cl quc
~s tonamcntal i que suposa que els negocisjurldics parteixcn de reprcsenlacionsm~so menys
.conscicntssobre Ics circumst~ncics de tet, cconbmiques o jurídiques, quc justifiqucn la rcsolució de dur a tenne el ncgoci jurldic per assolir la finalitat proposada.
Aquesta cl~usula ha estat estimada pcr la
jurisprud~ncia dcl Tribunal Suprem en mat~ria
de dret privat, en virtul de principis suprems
d'equital, quc valoren i pondcren els lribunals
teninl en compte cls csdcveniments que s'han
esdevingut despr~s del pacte.
AI~ que en cl drel social el principi de la cl~u.
sula rebus sic slanlibus ha de ser estimar sense

les cauleles que en mal~ria de drel prival exigeix la vigem doctrina jurisprudencial del Tri-

bunal Supremo les pans comraClantsd'aquesl
Conveni col-lecliu sindical acorden expressamem que I'esmemada aplicació de la clAusula
rebus sic slamibus s'ajusli a I'esperit amb qu~
aquest es pacta.
SECCIÓ3

Organiczaci6 i condicions laboralr
Article 10
Organiczaci6 practica d~ la f~ina
L'organitució de la reina en 10lesi cadascuna
de lessca:iOI1Si depend~ncieslaborals6 facullal
exclusiva de la Direcció de I'empresa. Conseqilenlment. I'empresa té el deure d'organitzar
la reina de manera que es pugui aconseguir
el m~xim rendiment en tots els aspecles(m~
d'obra, materials, temps, elc.), lins allúnit racional i científic que pennetin els elements de
qu~ disposi. Així maleix, a aquesleCecteés necessari comptar amb la imprescindible i necess~ria coNaboració del personal ja que si no
existeix aquesta coHaboració els esCor~osper
part de la Direcció quedarien bloquejats, i serien esl~rils.
At~s que I'única finalitat de ¡'empresaté el
car~cter de servei públic, indispensable,conlinuat i en alguns scctors de la ciulat permanen!,
en cas que pcr qualsevol circumsl~nciael personal de conducció no pugui ser rellevata I'hora
establerta,ha de continuar Cen!el scrvei.d'acord
amb el que preveu I'article 47 d'aquest text,
sobre punts de relleu.
EIs conductors perccptors p<?óen
dur a terme
la liquidació en el termini de set dies, com a
maxim, on els Ilocs (oficines de recaptació.entilats bancAries i m~quines de liquidació) i les
hores que es detenninin i d'.acordamb el que
s'estableix sobre aixo.
Article 11
MobiJila( d~ p~rsonal
Per paHiar els desequilibris de plantilla, així
com pcr efectuar una cobertura racional de les
neccssitatsde personal,molivadesper canvÍ$estructurals, ja siguin tecnologicso organitzatius,
s'apliquen les mesures necess~riesper despla.
~ar el personal d'uns centres de Ireball a uns
allres.
Els criteris que se segueixen per a aquesls
despla~ments són, Uevatde vofunlarietat. el de
menys antiguitat per al personald'Explotació.
:mentre que pcr a la (eSlade personalde~n del
Iloc de treball aCectat,de les caraclerístiques
d'aquest Iloc i del grup proCessionalque impliqui la seva cobertura. En 101cas,es respecten
les condicions de treball con!racluals.
Si I'empresa acorda amb l' Ajun!amen! o amb
les empreses municipals la preslació de determinals serveis.les condicions d'horari, els descansos, les vacances i el Iloc de prestació de la
reina deis treballadors que s'han de despla~r,
cal adequar-los a les caraclerísliques d'aquells
serveis dins les condicions de jornada i vacances anuals existenls en I'empresa..
.
L'empresa, en ús de les Cacullatsorganilza:
tives que les normes legals i aquest Convem
coHectiu li atorguen, té lotal disponibilitat per
reintegrar-hi el personal cedil a altres ~rees
municipals, en les condicions de treball que.se
li assigni. Totes dues parls han d'esludl~r
les rórmules que permetin la reincorporacló

d"aquest col-lectiu a Transpons de Barcelona.
SA.
Articlc 12
po/iva/;'ncia

dt funcions

Els trcballadors han dc Cero
altcrnativamcnt
o simultaniamcn!. no solamcn! Ics rcincs prbpics dc la sevacspcciali!a! o cspcciali!ats conncxcs. sinó tam~ aqucllcs al!rcs quc amb car~ctcr complcmcn!ari o auxiliar cs dcrivin dc la
rcina concrc!a quc cs fa. o ~. aqucllcs quc se
li puguin cncarTcgar pcr man}cnir rocupació
cfec!iva duran! la jornada laboral.
Així ma!cix. i dins dcl seu grup profcssional.
cs poi modificar rcspcciali!a! concrc!a quc du
a !crmc cl !rcbaUador cn funció dc Ics modifi~
cacionsorganitza!ivcs. !ccnolbgiqucs i produc!ivcs quc cs producixin. Si cl canvi és dc grup
profcssional. cal fcr. si cscau. cl curs dc formació convcnicn! pcr adcquar cls trcballadors quc
han dc fcr aqucs! canvi al nou grupo
Article 13
M obilitDr funcional

la mobilitat funcional únicament tt les limitacionsque estableixI'article 39 de l'Estatut deis
treballadors. Es du a terme d'acord amb els
apartats a) i b) segUents.
Si el treballador no reuneix la formació, l'experi~ncia o l'especialització necessAriesper
exercir ellloc de treball nou, l'empresa ha de
proporcionar al treballador la formació abans

esmentada.

En tot cas,si la mobilitat funcional significa
un canvi de Uocde treball, l'horari, els descansosi les vacancess'adeqUenals del DOUIloc de
trebaU.
.
L'empresa ha de comunicar els canvis aIsrepresentantsdeis trebaUadors.
13.a) Dins del mateix grup professional.
La ~obilitat funcional de carA<:tettemporal
dins els niveUsdel mateix grup professional estA
determinada per necessitatsordirlAries de l'activitat productivano cobertesper raonsd'a~ncies o per altres de naturalesa temporal que
impedeixin o perjudiquin l'activitat prevista.
La durada d'aquestessituacionsde mobilitat
per al trebaUador no poI ser superior als períodesde siso vuit mesosque preveul'Estatut deis
treballadors. Mentre durin aquestessituacions,
el treballador mantt els mateixos drets econbrnicsi salarialsque tt reconegutsoriginAriament,
Uevatque lesfuncionsque du a terme corresponguin a un nivel! superio"r.en aquest cas,percep
la retribució establerta p.i:r a aquestnivel!.
13.b) A un aJtregrup proCessionaJ. ."
Per les causesesmentadesen l'apartat anterior, l'empresa pOlotemporalment, exercir la
mobilitat funcional d'un treballador a ungrup
profesSionaJdiferent, sempreque hi hagi raons
t~cniques,organitzativeso de producció que ho
justifiquin, i pIe tempsimprescindibleper a atendre-les.
13.b.l Funcionsd'un grup professionalsuperior.
Si coro a conseqU~nciad'aquesta mobilitat es
Canfuncions d"un altre grup professional d"un
niveJl salarial superior, el treballador t~ dret a
les difer~ncies retributives que corresponguin.
l3.b.2 Funcionsd'un grup proCessionalinCerior.
Si, per contra, per raó d'aquesta mobilitat es
duen a terme funcionsd'un grup proCessional
in-

rcríor. cltrcballador mantt cls drclScconomics
i salaríaisque té rcconcguts origin~riamcnt.
Article 14
Bona dc llocs pcr al personal rcadaptat
Es manté la bona de lIocs de treball opcratius pcr a readaptats, d'un mínim del 2% i d'un
mAximdel 3% de la plantiUa opcrativa, integrada i repartida entre els següentsU()CS
de trebaU:
24%: pcr a lIocs de treball maniobres.
17'Yo:pcr a lIocs de treball de serveisde patio
49%: pcr a lIocs de treball de porteries i vi-

Aquests nivells determinen també les retribucions salarials.
Els lIocs de treball actuals, així coro els que
es CT~'inen el futuro s'han d'ajustar als grups professionals i als nivells de classificaci6 que s'estableixen en aquest Conveni coHectiu a panir
de 1'1 de gener de 1999.
Peribdicament, s'examinarll'adequaci6
de
la vigent classificaci6 proCe~ional en I'empresa per adaptar-la a les modificacions produides
com a conseqU~ncia de l'evo(uci6 tecnolbgja o
de l'organitzaci6 dc la reina.
A

gil~ncia.
lacro: pcr a altres lIocs de treball.
Els pcrcentatges esmentats poden ser actualitzats anualment d'acord amb les modificacions de.la plantilla.
Per poder ser inclbs.en la dita borsa, cal que
el pcnonal de conducció en Unia, de material
mbbil i de talle~, declarat no apte pcr al seu Uoc
de treball pcr part del Servei de Salut Laboral,
sol-liciti la invalidesa. li sigui reconeguda pcls
organismesde la Seguretat Social i reuneixi els
requisits establertsa l'article 57.2 d'aquest texto
La reincorporació a la companyia es du a terme
mitjan~ant un contracte a temps parcial que
garanteix (juntament amb la pcnsió de la Seguretal Social), com a mínimo el salari net que
origin~riament pcrcebia en la sevasituació anterior.
Si els organismes de la Seguretat Social de.neguen la dita pctició d'invalidesa pcrqu~ estimen que les malalties acreditadesno són tribut~riesd'incapacitat pcrmanent total pcr a la seva
proíessió habitual. el treballador s'ha d'incorporar directament al seu anterior lIoc de treball
habitual.
Una vegada assolit ellírnit mAxim de la borsa(3% ), si hi ha candidatsa entrar-hi proccdents
d'invalidcsa pcrrnanent total-article 57.2.a}se n'a~pta l'entrada, tot espcrant-ne ramortització mitjan~ant futures baixes en la bona
esmentada.

TÍTOL 2

De la relació individUDI de la feina
CAPtTOLl
D~I p~rsonal
SECOO1

Crups i niv~/ls prof~ssionals
Article 15
Classificacióprofessional
Els treballadors adscrits a aquest Conveni
.col-lectiu, teninl en compte els lIocs de treball
que exerceixen i de conformitat ambles defirú-'
cionsque s'especifiquenen els articles segUénts,
es classifiquen a partir de 1'1de generde 1999
en grups professionals, d'acord amb el nivell
exigible d'instrucció, I'experi~ncia, I'autonomi~
i la iniciativa i responsabililal.
S'enl~n per grup professional el que agrupa
unilAñamenlles aptilUds professionals.les titulacions i el contingul general de la preslació. i
que pOI comprendre diversos lIocs de treball
inclososen nivells de classificaciód¡ferent,sense
que les especialilats concretes es puguin enlendre com un grup pro(essional específico
Cada grup proressional compr~n direrenls
nivells de classiricació. cn cls quals queden
cnquadrals unit~riamcnt cls lIocs dc trcball.

ficació

aquest

efecte

de lIocs

es crea

de trebalI

un

comit~

la composici6

de classidel

qual

ts paritAria- Aqucst Comit~. integral per tres represcntants de la Direa:ió de rempresa i tres de
sindicats signants, tt com a missióles funcions
a qu~ es refereixen els parl,graCsanteriors. Forma part del Comit~, amb veu i voto el t~cnic
consultor en la mat~ria, que també coordina Ics
reines que s'hi duen a terrne.

Anicle 16
Grups profasionals
O'acord amb el que s'indica en l'anicle anterior, s'estableixen els segOentsgrups proCessionals:
l. Grup.proCessionalA. dequadres.
2. Grup proressional B, de ~rsonal qualificato
;
3. Grup proressional C. d'auxiliars i especi-

alistes.

Els grups proCessionals'queden establerts
d'acord amb les definicions segile'nts:
16.1 Grup proCessionalA, quadres.
16.1.a) Criteris generalsper a la inclusi6o
Oefineixen aquest grup proCcssionallesactivitats amb uncomponent t~cnic. administratiu o de gesti6deis recursoshumanspropiesd'un°
niveUde complexitat i de dificultat elevat.ja siguj
per I'heterogeneitat d'aquestesactivitats o per
la profunditat deis coneixcmcnts;aixI mateix,cal
un alt grau de contingut inteHectual per resoldre problemes t~cnicso de relaci6 humana. A
aquest eCectecalen uns coneiXementsequivalents a Connaci6universit~ria de grau superior
o de grau rnitj~ amb I'experi~nciaadcquada.En
aquest grup s'han de prendrc decisioDS
o participar en les que aCectcncls rcsultats csperatsde
les unitats en qu~ s6n enquadrats; es disposa
d'un alt grau d'autonomia i d'iniciativa, la qual
~ exigcix deles personescompreSes
en aquest
grup un grau de responsabilitat imponant.
16.1.b) Feines i activitats mts significatives.
ConCecci6 d'estudis t~cnics, i també cstima-

,

cions econbmiques de reparacions,etc.
Coordinaci6 i resoluci6 de la problemAtica
sociolaboral deIs emplcats.
Gestió de les exist~ncics de materials.
.Vigil~cia i aplicació:dcls nútjansi Icsmesurcs
de seguretat.
AnAlisi d'inConnes dc trcball i dcls resultats
obtinguts.
Coordinació de les reines dc mantcniment
correctiu
i preventiu.
Coordinació
i/o control de1esactivitats d'explotació del servei. .
AssigJ\sciói programaci6delesreines.d'aco.rd
amb els recursos humans, t~cnics i econbrrucs
disponiblGs.
Realització i interpretaci6 de normeSo especificacionst~cniqueS.
.
Realització de modificacions de projectes
mecAnics, el~ctrics, d'enginyeria civil. etc.

Aixi maleix, s'hi inclouen rOlesaquellesfei.
ncs que per analogía els siguin equivalenlS.
16.1.c) NivclJsde classifi<;ació
propis d'aquesl

Activitats auxilia~ rclacionades amb cl transpon,l'cmmagatzcmatgc
i la distribució dc matcrials.
'

grupo

Així matcix, s'hj incloucn lotes a.qucllcsfcincs que pcr analogíacls siguin cquivalcnts.
163.c) NivcUsde classificaciópropis d'aquest

.En aquesl grup professional s'inclou el pero
sonal que ocupa Uocsde treball enquadrats en
els niveUs de classificació 10,9.8 i 7.
.
16.2 Grup professionalB. de pe~orial qua.
lilical.
16.2.a) Criteris generalsper a la incfusió.
Defineixen aquesl grup professionalles activilalS amb un compooent professional relacional amb l'execució operaliva de tasques de
carAcler administraliu t~cnico d'oficis. amb un
nivell rruljA de complexilat que exigeix un raonamenl adequatbasalen els coneixemenlSprofessiooalsadquirilS en 1'empresai tn el 119CS
de
treball o mitjan~t uoa lormació acad~mica a
oiveU de lormació professiooal. BUP o equival. L'aulollorruaestA relacionadaamb les ac,tals que s'han de dur a lerme i es prenen
decisions que afecten nom~s el propi Iloc de
Ireball o bé Ilocs de treball d'una qualificació
menor que puguin cstar SOlala sevadepend~ncia.
16.2.b) Feinesi activitalS m~ssignificalives.
Feines professionalsde mecAnica,eléctricital, planxisteria, electrbnica,adrrunistració,etc.,
amb una capacitació professional adequada.
Diagnbslic i reparació d'avaries de dilerent
magni\ud.

Feines prbpies de conducció d'autobusos.
Atenció i inlormació alsusuaris.
Inlerprelació de normesorals o escrites,coro
ara plAnols, esquemes,descripcions t~cniques
administralives, elc., per a la seva execució i
control.
Recepció i control de resloc de materials.
.Funcions de cobrament i conlrol de liquidacions i de tilols.
Aixi maleix, s'hi inclouen toles aquelle~ feinesque per analogia els siguin equivalenlS.
16.2,c) NivelJsde cIassificaciópropis d'aquest

grupo

.

En aquest grup professional s'inclou el pernal que ocupa Uocsde treball enquadrals en
~ISnivells de classificació 6, 5 i 4.
16.3 Grup prolessionalC. d'auxiliars i es.
pecialisles.
16.3.a) Criteris generals per a la inclusió,
.Defineixen aquesl grup professiooalles aclivitals de menor qualificació professional, que
poden ser de naluralesamolt diIerent i generalmenl estan relacionades amb activitats auxilio
a~ o de supon als grups anteriorment descrits.
Per tant, el nivell de formació exigit és I'equivalenl al gradual escolar o b~ a unsconeixemenlS elementals específics adquirits en la .
maleixa empresa. Rep i.nstruccionsdetallades
i, conseqOenlment,el seu Ambit d'autonomia i
inicialiva secenlra en petilSaspectesde com'fer
la reina.

l6.3.b) Feinesi activitals m~ssignificatives.
Feines auxiliars i de suport a altres reines
relacionadesamb la producció del servei de bus
(manteniment, s~rveisde palioetc.).
Feines senzilles de mecAnica, eleclricitat,
administracióo de qualsevolaltre ofici d'aquest
nivell d'exig~ncia.
Feines de vigilAncia i control d'accessos i
instal-lacion~.
ActivitalS amb un component elevatd'esfor¡;
fisic i/o d'atenció. .

grup..

En aqucst grup profcssional s'inclou cl pcrsonal que ocupa lloa dc trcball cnquadrats cn
cls nivclls dc classificació 3, 2 i l.
16.4 Formació profcssional.

Articlc 19
Conrracració d~ conducrors a r~mps parcial
La jomaqa diAria pcr als conductors 8mb
contractc dc trcball a tcmps parcial ~s la quc cs
dctcnnilú a cada momcnl CDfunció dcls scrvcis
quc s'han dc cobrir, amb I'cstablimcnt dc la distribució irrcgular dc la jornada anual..
o Pcr tOI aixb,la rcgulació gcn~rica dc Ics condicions d'horari cslablcncs pcr al pcrsonal a
tcmps complc~ no ~s d'aplicació a aqucst col.Icctiu, Ucvat quc s'cfcctuIn horaris a temps complct.

L'objectiu dc totesducspans signantsts dotar
dc la mbima vinualitat la nova estructura dc
classificacióprofcssionaJque s'arbitra cn aquest
OJnvcni coHec(ju, a trav6 dc la potcnciació dc
la formació profcssionaL scns pcrjudici dc les
cspcciaJitatsconcretes. Aixb pcrmct~ cnriquir
profcssionalmcnt cls lloa dc trcball i dotar-los
dc m6 contingut, cosa que, al seu tom, influir~ positivamcnt cn la possibilitat d'assolir nivcUs
dc valoració mts clcvats i dc garantir unes fcincs cada vcgadam6 professiol};1lsi polivaJcnts.
O'acord amb aixb,cn cls plans dc formació
anuals cs prcvcucn accions cncaminadcs a 35solir aqucst objcctiu.

Anicle 20
Promoció
Si cal cobrir lIocs de trebaU, el proccdiment
que se segueix ts el de concurs oposició. En tot
cas, perb, s 'ha de mantenir el respecte a la normativa legal vigent en la mat¿ria.
En cada convocatbria es prOCcdeix a la constitució d'un tribunal qualificador, designat per
l'empresa, del qual forma párt un representant
deis treballadors escollit pel Comit~ d'Empresa d'entre els seus membres, durant tot el procts, amb veu i voto

SECCtO 2

següents:

Aquest

Ingr~ssos i promocions
Article 17
Creaci6 d'ocupació
S'estableix un compromis de creació d'ocupació en els tennessegüents:
17.a) EJ coHectiu de conductors que en I'actualitat ts en plantilla, contractat a temps parcial ambanteriorifatal31 de desembrede 1997,
passa a la situació de jornada completa en el
tennini muim de 18 mesos, comptats a partir
del moment del seu ingrts a I'empresa..EIs que
hi han ingressatdesprésdel31 de desembre de
1997i abans de la firma d'aquest Conveni passen a la situació de jornada completa en el ter-'
mifli mAxim de 24 mesos,comptats a partir de
la data del seuingrés.
17.b) Durant la vig~ncia d'aquest Conveni
s'ha de dur a tenne una oontractacióde175nous
ingressos, per a Explotació, Tallers i Mau:rial
Mobil.

Tribunal

ha de fixar

les premisses

a) Ambit sectorial de la convocatbria.
b) Ccneixement i aptituds mínimcs exigibles.
c) :Temari general de les proves, que cal facilitar als qui hi opten amb I'antelació suficient.
d) Calendari de les proves.
e) Dates d'avaluació i publicació deis resultats, tenint en compte que en cas d'empat, les
places s'atorguen en raó de l'antiguitat en el
C~rTec i, en cas que continul l'empat, de l'antiguitat en I'empresa deis qui hi opten.
L'adjudicació de la pla~a que s'ha de cobrir
tt car~cter provisional, i es consolida al cap dc
sis, tres o dosmesos de la data en qu~ l'empleat adjudicataii s'hagi fet drTec dc: la pla~, segons ellloc de treball que s 'ha de oobrir i d' acord
amb el que convenéionalment o oonsuetudinAriament s'ha anal rent fins ara a I"empresa. La
no-superació del perfode prova "ha de ratificar
el Tribunal examinador.

Article 21
Cas!7menu

Anicle 18
Rt'tribució dt'l personal dt' nou ingr¿s
La retribució del personal estA determinada
en el nou sistema de cJassificació proCessional
a qu~ es reCere.i.xranicle 15, en Cunció deis nive lis de Cormació i I'experi~ncia
exigible al
empleats en els respectius lIocs de treball,entre aJtres Cactors,oom ara la responsabilitat; resCor~ i les condicions laborals.
La representació deis treballadors
i de la
Direcció de la oompanyia entenen que tenint en
compte que el personal de conducció de bus de
nou inglés no té rexperi~ncia exigible i el coneixement necessari de J'organització i les condicions laborals de la companyia en eJsdits lIocs,
s"estableix que aquest personal percebi, durant
els tres primers anys, el 80"10del oomplement de
lIoc de treball estabJen en el nivell 6 de la taula salarial. A panir de J'inici del quan any des
del seu ingrés comen~ran a percebrc la totalitat
d'aquest concepte..
Aquests critcris retributius són d'aplicació al
personal que ingressi a partir de la forma
d"aquest Convenio

Els empleatsque vulguin causarbaixa vol unt~ria ho han de notificar mitjanc;anl una carta
adre"ada al cap del servei de personal de la
companyia,amb una anlelació mínima de ser
dies:Si no s'ha complert aqueslpreavíso s'abandona el servei abans de complir eltennini fixal,
es perden les parts proporcionals de lotes les
gralificacions a qu~ es lingui drel en el momenl
de la baixa.
Dóna (Ioc a la ~rdua de 1015els beneficis
conseqUenls de la liquidació per baixa si per
qualsevol moliu no es lIiuren els passisde ('empleal i deIs ramiliars (o no es racilila infonnació
perqu~ puguin ser recuperals) ni les peces de
roba de reina no complertes.
CAPtTOL2
Condicions

~conomiqu~s

SECCIÓ I

Incr~m~nlSsalarials
Article

22

Incr~m~n/ lalarial

S"cstableixper a cadaanyde vigenciad'aquest
Conveni un percenlalge d'incremenl salarial
equivalenl aI"(PC previsl en la Uei de prcssuJioslOSgeneralsde rEsta! de cadaany. Aquesl per~nlalge ¿sd"aplicació. per a rany 1998,alsconccplCSque inlegren la laula salarial aclual (salari
base, complemenl de calegoria, gralificacions
exlraordin~ries, gratificació de vacanccs),com
lambé la sevaderivacióen ranliguilal, senseque
aixo impliqui una repercussióen cap allre conccplesalarial. A partir de rl degenerde 1999fins
a13) de desembredel 200), s'aplicaran els malei.~osincremenls de rlpc a la nava laula salarial previsla a I"anicle 26 d'aquesl Conveni, aixi
com la seva derivació en el conceple d'anliguilat, senseque lingui cap repercussió en la reSla
de conceplcssalarials.

r~spon~nl. segons el que s'~slabl~i~ ~n ~Is arljcI~s segü~nls.
Anicle

26

Salari an"al d~ classificació
El nou sisl~ma de relribució es basa en la
fi~ació d'un salari anual d~ classificació (que
es compon de salari base, complemenl de lIoc
de Ireball, gralificacions e~lraordin~ries i gralificació de vacances), que s'assigna a cada un
deis deu nivells de classificació que han ~slal
eslablens. segons el que s'indica a conlinua-

ció:
N niv~1Id~ classificació; S: ,alan lolal anual.

N

S

9
6
2
3
4
7
8
5
110

,

3.522.453
."",,"""""""""""""'."".'."

3.347.605
3.172.773

Anícle 23

2.997.957

R~visió salarial

2.823.125

En cas que I'IPC eslablen regíslri en dala 3)
de desembredecada any un augmenlo una disminució respectedel que s'ha establen previamenl, cal dur a lenne lrtIa revisió salarial sobre
els maleixos conccplesequivaleni a la direr~ncia
que s'apliqui a parlir de rl de gener següenl.

~
..."'

2.415.733

:

de

treb~1I

Anicle 24

classificació

Caran/ia salarial d~l p~rsonal d~ Ma/~r;al Mebil.

de treball

El personal de Material Mbbil manté fins al
31 de desembrede 1998l'organització actual de
la reina i el seu sistemade remuneració.
A partir de 1'1de gener de 1999regira el nou
sistema de jornada a Material Mbbil, a ql!e es
reCereixI'anicle 4-S.2d'aquestConveni coHectiu
i el nou sistemadeclassificacióproCessionaldeienninat en la secció 1 del capítol 1 d'aquest
Conveni, que incloent-hi I'extraordinari que
pennet la "ei, I'establiment de nous plusos de
polival~ncia i productivitat i els complements
pe~onals corresponents que siguin necessaris.
garanteix que, en tennes generals, el personal
actual mantingui globalment, coro a mínim, les
retribucions actuals que tenen reconegudes,
incloses les percepeions de gu~rdies mínimes
(25%) que preveu I'article II.a) del Conveni
coHectiu de 1989, que desapareicXenamb la
prbxima aplicació deis nous horaris esmentats.

iavís
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anual

al respecliu

en les dolze

eslA

grup

determinat

per
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mensualitalS

exlraordinAries

Es percep

ordin~ries

de I'any,

I'ads-

i les quatre

i d'acord

amb

les quan-

següents:

P: professional;

5MB:

les: SBA:

base anual.

salari

salan

base meo.sual,

en pcssc.

en pcsscles.

SBM

A

~

SBA

127.823

2.045.168

Subsecció 1

B

125.214

2.003.424

S%ri anual d~ c/assificoció i goronties p~rsono/j

C

118.038

1.888.608

26.b)

Article 25
Modijicació dcl su/cma salarial

nal.

Gralificacions

S'eslableixen

S'acorda la modificació de l'actual sistema
salarial existent a Transports de Barcelona, SA,
amb efectesde 1'1 de generde 1999. a ti d'adaplar-lo al nou model de classificació professio-

.

En conseqU~ncia, desapareixen:
a partir
d'aquest~ data, i queden sense posterior efecte, els actuals conceptes retributius existents en
data 31 de desembre de 1998.
Així, amb els efectes que s'indiquen en aquest
Conveni coHectiu, comen~aa regir I'estructura salarial sorgida de la implantació de la nava
classificació professional, el sistema retributiu
de la qual es dcsenvolupa a continuació d'acord
amb la pertinen,a al nivel! de classificació cor-

nAries,

que

selembre

quatre

com

nam

de

Ires

ordinAria.

3mb

ingressi

de I'any

It

gratificacions,
durant
els dolie
la respectiva

ad perso-

gratificacions
i el15

de

dret

gratiCicació.

desembre

en I'empres~

a lapart

d'acord
mesos

extraordinAamb

a aquestes

o cessi
dret

de tcebaU,

si s'escau.

conjunlament

la restant.
El personal
que

i el complemenl

primeres

alilal

corresponenl
de Uoc

Ireballador,

es perceben

de mar~,juny,

en I'import

I'anliguitat
cada

extraordi-

els mesos

i el complemenl

ries

curs

gratificacions

es perceben

base

aixi

Les

extraordinAries.

i de~mbre,

al salan

cions

5
4

:

3 ,..,

"--".'

2 '."".'.""
1

lA
1.406.576

76-983
66.056
55.130
46-812

1-231 .728
1.056.896
882-080
748.992

38.326
29.838
'

'.'

"'.'

"'"

'

28-526

'-.. 20.038
11.550

613.216
477.408
456.416

320.608
184.800

Els imports a qu~ es reCereixaquest anicle
s'han actualitzat amb erectesd'} de gener de
1999, d'acord amb rlpc previst en la Llei de
prcssupostosgenenls derEstar pcr a aqucstany.

segtienls:

26.a)

líes

a
Per

assignada

-

6

em-

hores.

9
8

1M
87.911

el correspongui.

i gralificació

lermes

els

N
lO
7

s'ajusti

1.690

dedicació

que

distribució

de

(actes

19.2.1994

quals

tinguin

de menor

proporcional

deis

pacta

que
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de Uocs

1995

el perceben

de reina
anual

oficial

Valoració

esmentat

total

nivell

de Cebrerde

de

la prestació

la jornada

en cada

en I'inventari

aprovat

i annex

pleats

inclosos

P

Sisl~masalarial

cr

2.279.925
2.144.117

lIocs

següents:
N: nivell de classificació: CT: romplemenl de lIoc de
treball: 1M: import mensual:lA: impon anual.

2.551.541

:

Els

SECCIO2

2.687.349
".'.""'..'..."'."'

26.c) Gralificació de vacances.
S"eslableu una gralificació anual de vacan.
ces per als Ireballadors amb drel a fer la 101alilal del període de vacances. Els que no lenen
aquest drel en perceben la pan proporcional
corresponenl.
Aquesla gralificació es fa efecliva al personal conjunlamenl amb la mens..alilal del mes de maigo El personal que s'ha de
jubilar en el decurs del període assenyalal per
a les vacances percep Integramenl aquesla
gralificació.
L'import de la gralificació de vacances s'eslableu en la quanlia de 70.709 pesseles.
26.d) Complemenl de lloc de Ireball.
El seu impon anual ts igual a la difer~ncia que
resulti del salan anual de classificació menys el
saJan base anual i la gralificació de vacances que
cada Ireballador perccp. Per eslabtir-ne I.aquantia mensual es dislnbueix en selze mensualilals
de la maleixa quanlia.
Les seves quanlies mensual i anual són les

proporcional

amb els
naturals

la mensues percep

gratificaen el dede

les

dies treballals
anteriors
al de

Article 27
Garanlia salarial
27.1 Es considereninclososen cl nou salan
anual de classificaciótO\5elsconceptesretribu.
tius vigents ftns a la datad'aplicació del nou siso
tema salarial,lIevat deisscgtients:
Antiguitat
Plus de noctumitat
Hores extraordiniries
Festes doblades
Plus de CestiutrebaUat
Prima de despla~ment
Plus d'horari panit
Vacances Cofade tanda
Plus de cobrament
Plusos de polival~ncia i productivitat a Ma
terial Mbbil
Prima de mecanics cn Unia
27.2 Si de la comparaci6del salan anual di
classificació pcr a 1999,ambclsconceptessala
rials pcr a 1998que s'hi considcrcn incloso:
d'acord amb cl que cstableixrapartat 1d'aquc:
article, actualitzats ambr1PC prcvist en la Uc
de pressupostosgcncrals dc rEstat pcr a 1~
resulta una diCcr~nciaa Cavardel trcballado
aquesta diCcr~nciali ts reconegudacom a con
plement ad p~rsonam.
Aquest complcmcnt ad pcrsonámcs rcco.nc
a t((ol personal, distribuit cn 16 mensuallta
anuals,i poI serabsorbittotalrncnto parcialmC
per una nava classificacióproCcssional,pcr \1J

modüicaci6del sistemasalarial o per la implanlaci6 de m~lodes d'organilzaci6 dellreball basatsen resultats.
En elscasosd'ascens,si la retribuci6 total del
IrebaJlador,incloent-hi el complemeni ad personam,~s superior a la relribuci6 total del nivell de classificaci6 corresponenl al nou lIoc,
s'absorbeixparcialmenl el complement adper:
sanam,de ronna que en tot casesgaranteixi una
millora salarial en el nou IIOCde treball.
27.3 NI? es poden crear conceptesretributius nousque persegueixin compensarsalarialment condicions o ractors previstos en la classificaci6 deis lIocs de Ireball.
Es poden preveure sislemes d'incentius a la
producci6 a ti que la persona q}le ocupa ellloc
tingui la volunlat d'aconseguiruna majar quantitat d'activitat, d'acord amb un sistemapreesI~blert de mesurament de la reina o de consei6 de resultals.
27.4 Tots els conceplessalarials, lIevat deIs
de caracter social (ajuda escolar, nupcialitat,
nalalilal, ajuda a tills discapacitats i vinculaci6
a ¡'empresa), i els conceples de preu hora unilari, es perceben proporcionalmenl a la jornada establerta en el contracte de Ireball.
Subsecci62
Allres conccplcssalaríais
Comp{~m~nlS d~ cQract~r p~n-ono{

Aniclc 28
Ant;gu;tot
La pcrmanenciacn I'cmprcsa cs prcmia mitjan~nt I'abonamcnt dc quadricnnis quc cs mcritcn a panir dcl mcs segOcntdcl seu complimcnt.
A panirdc 1'1dc gcncrdc 1999,taquantia,dcl
quadricnni s'cstablcix cn un pcrccntatgc dcl
3,6% sobrc cls salaris basc quc s'indiqucn cn
I'aniclc 26.a), scgonsla taula scgiJcnt.
Grup
~ro(cssional

Quadricnni
anuaVptcs.

s'abonaproporcionalment perdia efectivament
.treballat. Aquest plus comen~a a regir a panir
derldegenerdel999.
.
29.b) Plus de productivitat.
El personal de Material MObil amb nivells
de classificació profcssionaJ5 i 6,que a mts de
fer la polival~ncia funcional establena a rarticle 12d'aquest Conveni col.lectiu, faci tambt, personalment i directament, la conducció
d'autobusos per la via pública a fi de verificarne el bon estal i comprovar la perfecció de les
reparacions que s'hi han efectuat. percep una
prima anual de 80.000 pessetes,que s'abona
proporcionalment per dia efectivament treba- .
lIat.
La designació deIs dits professionals d'ofici
es du a tenne a travts del sistema de concurs
oposició que, un cop superat,són accts a aquest
plus.
Si no s.ts en possessiódel pennís peninent,
I'empresa en facilita I'obtenció.
Aquest plus comen~a a regir a partir de la
realització efectiva de les funcions i afecta un
nombre de 35 professionalsd'ofici.
Anicle

30

Plus d~ cobram~nl
Es restableix aquestconcepte salarial en els
tennes següents:
El personal que en I'actualitat penany a la
companyia,o el que hi ingressi a panir de la firma d'aquest Conveni, en ellloc de treball de
conductor perceptor i prestant servei eCectiua
temps total, en qualsevol de les linies, percep
aquest plus de cobrament i de conducció en linia en els tennes segilents:
A partir de 1'1.1.1998 i fins al 31.12_1998:
75.000 pessetes anua(s, distribuides en dotze
mensualitats.
A partir de 1'1.1.1999 i Cinsal 31.12.1999:
150.000pessetesanuals no acumulatives a la
xiCraanterior, distribuj'des e~ dotze mensuali-

tats.

Complements de quantitat i qllOlita/ de la feina

A panirde 1'1.1.2000:220.000pessetesanuals no acumulatives.a la quantitat anterior, distribu.ides en dotze merisualitats.
Aquest plus es percep per día eCectivament
treballat de servei en linia. A aquesteCecte,es
consideren treball en linia a!tresserveisde conducció designatsper I'empresa per raons organitzatives.
El personal. que ingressi en el transcurs
d'aquests períodes indicats percep la pan proporcional de la quantia establerta per a aquest
plus. segonsla naturalesa del seu contracte de
treball.
Pera!persona!en actiu de lacompanyiaabans
de 1'1.1.1994,els imporu de plus de oobrament
esmentatses treuen de I'actual complement ad
p~rsonamque tenen reconegut.

Anicle 29

Article

.,

B
C

,
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,

"..,

,

,
,

,

73,626

72.123
,... 67.99()

L'antiguitat cs perccp cn Ics dolzc mensua.
litats ordinAriesi cn les quatre gratificacions cxtraordin~ries.
El pcrsonal quc no ha complcn cap quadri.
enni, pcro sí dos anysde pcnnan~ncia en I'empresa, perccp un bienni, I'import del qual ts
de la meitat d'un quadrienni, a panir de! mes
segOental del seu venciment. La pcrcepci6
d'aquestbienni se suprimeix en meritar el primcr quadrienni.

Plusos d~ polivalincia

i productivitat

a Mat~-

rial Móbil
29.a) Plus de polival~ncia.
El pe~onal de Malerial Mobil amb nivells de
classificació professional 5 i 6, que ho soHicili,
i que a m~s de fer la polival~ncia funcional eslablena a I'anicle 12d'aquesl O>nveni ooHectiu,
faci lambé les (eines dcls actuals conduclors de
maniobres dc Malerial Mobil, en el recinle inlem de la maleixa COlxcra, pr~via habililació,
percepuna prima anual de 140.CXXJ
pesseles, que

Prima
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d~ m~cdnics

~n finia

El personal d'oficis que, a mts de Cer aquesles Cuncions i la polival~ncia funcional eslablerla en ('anicle 12 d'aquesl Conveni, eCecluiles
Cuncions de conducció deis vehicles de manlenimenl i reparació habililals a aquesl eCécle,
percep una prima anual per a 1998 que s'abona per dia eCeclivamcnllreballal,
segons I'impor! que s'indica a I'annex 4.Per a 1999 i segUenls, ('impon anual d'aquesta prima ser~ de
140.000 pcsselcs.
.

Anicle 32
.Plus d~ nocturnitat

El pe~naJ que Ireballi enlre les 10hocesde
la rul i les 6 hocesdel malí percep el plusde noclurnilal en la quanlia que per a cadahora i per
a cada grup proCessionals'indica. Pera 1998les
quanlies figuren a rannex 4, i per a 1999i segOenlsen la taula que es detalla lO! seguil.
G=grup proCessional.

Ar1icle 33
Plus d~ lr~balllesliu
Els diumenges i Cestius(lIevat deis compresos en el perfode individual de vacanccs),que
hagin de ser treballats com a dies laborablesi
inclosos en la jornada anual pactada,s"abonaal
personalque Ii per1oquiun complementsalarial
per treball Cestiu.
En aquest sentit, en les restesde! calendari
oficial laboral que es treballin i no corresponguin a una Cestade torn s'ha de perccbreel plus
de Cestiutreballat.
L'impor1 diari d'aquest plus per a 1998i segtients s'estableix a I'annex 4.
Anicle 34
'\
Plus d'horari partit
En els serveis amb horari panil a qu~es refereix l'anicle 48d'aquest textoI'amplitud del
quaJse situl entre les 9.20 hores i les9.45hores.
s'ha d'abonar un plus complementari de 63
pessetes.EIs serveisl'amplilud deisquaJsse situ.j
entre les9.46 hores i les 10 hores Io:nenun plus
de 63 pessetesaddicionals. Tols d()$plusos són
compatibles i sens perjudici del que s'estableix
a continuació sobre el preu de cada hora del
servei panit.
El preu de cada hora d'interval en el servei
partit s'estableix en 500 pessetesper als dies
feiners (de dilluns a dissabte) i en 6OO~les
per a les restes oficials i els diumenges.Si río es
completa l'hora, s'abona la pan proporcional a
la fracció.
Si l'entrada en servei de la segonapan, tant
si és en un Iloc diferent del que ha acabat la
primera pan. coro si hi ha una dist~ncia d'un
quil~metre o més entre tots dos lIocs. la boni.
ficació per l'intervaJ s'abona amb57pessetesper
cada hora o pan de fracció sobre el preu indical.
Article 35
Plus d~ d~spIQfQmcn(

S.estableix un plus de desplac;amcntper als
conductors que per raó del servei s.handc trasIladar provisionalment de dipO$ito centre de
trebalJ per un periode inferior a cinc dies consecutius.
Així m3teix, s'aplic~ aquest plus a.tot el personal de l'empresa,excloent-ne aquelJel Uocde
trebalJ i la (unció del qual impliqui despla¡;aments habituals. A aquest erectc.sen'exceptua
explícitament el personal de mcclnics de línia.
de manteniment i similars.
Per paHiar els dcsequilibris de plantilla, així
com per efectuar una cobertura racional de les
necessilats de personal. molivadcs pcr canvis

estructurals, ja siguin tecnologics o organitzatius, s'apliquen les mesuresnecessariesper despla¡;arel pe~onal d'uns ce~tres de treball a uns
altres.
Si el despla¡;ainentes produeix, es continua
mantenint el plus per despla¡;amenten les condicions regulades en I'actualitat. El seu abonament, pero, subsisteix al cap deis cinc primers
dies, independentment deltemps que duri el
despla¡;ament.
El personal ts despla¡;at des del centre en
el qual n'hi hagi en excts. Una mateixa persona no pOI ser despla¡;ada mts d'una vegada a I'any.
L'import del plus de despla¡;amentper a 1998
i següents,per día, s'estableix a I'annex 4.

Article'36
Horts tXlraordinarits
L'import de I'hora extraordin~ria per a 1998
s'estableix a I'annex 4, i per a 1999i següents
I'import per a cada grup professional s'indica a
continuació.
Grupprofessional A: 1.681pessetesperhora.
Grup professíonaJB: 1-548pessetesper hora.
Grup professionalC: 1.484pessetesper hora.
Article 37
F~sl~sdobladts
El personal que treballi en restesoficials del
calendari laboral o en un dia de descanspropi
percep per a 1998I'import que per aquest concepte í perpia efectivament tr~ballat s'estableix
en I'annex'\. Pera 1999i següents,percepel que
s'indica a continuació.
Grup professíonal A: 12.883.
Grup professional B: 10.019.
Grup profcssional C: 9.400.
Article 38
Vacanc~slora d~ landa
L'import d'aquest concepte, que es regula a
I'article ~1 d'aquest Conveni, per a 1998i segOents,s'estableix a I'annex 4.
Dt cardcl~r assLsltncialo social
Aniclc 39
Ajuda escolar
L'impon dc I'ajuda escolar per fill, flXada a
I'aniclc 63.a) per a 1998i segUcnts,s'estableix
a I'annex4.
Anicle 40
Ajrldo o fills discopocifolS

Els imports de rajuda per r,lls discapacitats.
r~ada aranicle 63.c) per a 1998i segOents,
s'es.
tableix a I'annex 4.
Artide 41
Na/ali/a/
L'import del subsidi de natalitat per a 1998 i
segUents s'estableix a I'annex 4.
Article 42
Nupcialila/
L'import del s\!bsidi de nupcialitat per a 1998
i segUents s'estableix a I'annex 4.
Article 43
Vinculació a ~'t"mprt"sa
Els imports d'aquest concepte, que es regula al'article 64 d"aquest Conveni, per a 1998 i
segUcnts, s'estableix a I'añn.:x 4.

CAPITOL 3

T~mpsi condicions laborals
SECCIO

I

Jornada laboral, Ircball CfCCliu,compul horari
Articlc 44

Jornada laborol
El compul anual dc la jornada cCcctiva dc
trcballés dc 1.690horcs.
A aqucst cCcctc,cls dics dc convcni cs flXcn
dcfmitivamcnt cn cinc. Lcs Ccstcsdc O>nveIÚcs
podcn fcr scgons Ics ncccssitatsdel servci, semprc quc totcs duesparts prcavisin tres diesabansQuant al personal quc ha dc scr traslladat a
Zona Franca-II, cal alcnir-sc al quc cs pacta cn
cls acords pcl quc fa al caso
La distribució dcl comput horari anual i dcls
períodcs de vacanccses paclcn a través de les
comissionspeninents.
La jornada anual pactada per al personal
d'Explotació s'entén en comput periodificat de
dotze SClmancs.
Quant a Matcrial Mobil, la jornada anual cs
dislribucix dc tal mancraque garantcixi cl servci
cn dissablcs,diumcngcs i Ccstius.
El pcrsonal subaltcrn i dc portcria s'ha
d"adaptar lotalmcnl a la distribució del cOmpul
dc dics i d"horcs que tingui cslablcn Explotació.
SECCIO ~

Hororis d~ /r~boll. E/~cció d~ s~rv~is d~1 p~rsonol d' Expl%ció
i punts d~ r~lI~u. Horori por/i/

Atlicle 45
Hororis d'oplicoció
45.1 Explolació.
45.1.a) Crileris generals.
Per al personal de conducció en línia es dislingeix entre Ireball eCectiui temps de pres~ncia. Es consideren temps de pres~nciaels temps
d'esperaen temúnals, els viatgessenseservei de
sortidesi entradesde dipOsit, i eltemps de presa
de servei. Les hores de pres~ncia no són compulables per allemps muim de jornada anual
ni per allímit legal de les horcs extraordinAries. Eltemps de pres~ncia tt una garantia mínima, per a cada conductor a temps complet, de
89 hores anuals,que s'abonen en dolze mensualitals.
Amb els mateixos efecles d'aquesta aplicació, desapareixel complement estructural establert en el primer par~graf de l'article 10 del
Conveni col.lectiu de 1989.
En cap cas l'horari muim diari eslablert per
a aquest personal no pOI superar les 7 hores 30
minuls, computant Ireball efectiu, temps de
pres~nciai hores extraordinAries.
Els comandameots interrnedis d'Explotació
tenen garantit un volum d'hores extraordin~ries
equivalent allímil muim aulorilzat per la lIei.
45.l.b) Fase transilbria d'aplicació.
Duranll'any 1998s'aniran adequanl els horaris deis conductors de línia a les condicions
acordades en aquesl Conveni, per delimitar el
lemps efecliu de Ireball i eltemps de pres~ncia,
eslablinl coro a data !(mil per a aquestaadequa.
ciól'1 de gener de 1999.
Un cap acabats els Ireballs d'adequació deis
serveisde conducció a les noves condicions, es
procedeix a l'elecció general de serveis les da:
les de realització deis quals les eslableix la Comissiód'Explolació.
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conducto~ de línia. maniobres i remolquistes.
vigent a cada moment."
Si a causad'una ~rtura
urgent de demanda
cal modificar qualsevol hOTari,aquest s'aplica
de fOnDaimmediata, i ts obligatori procedir a
elegir-lo en el termini mAxim d'una setmana.
Si la modificació de I'horari ts deguda a un
ajustament de I'oferta, cal procedira elegir-lo
en el termini d'una setmana,a parnr del "iurament de la documentació de la unitat operativa, i entrarA en vigor un cap elegit.
Els serveis I'amplitud mA~ima deis quals.
computanttemps efectiu i temps de pre~ncia.
sigui de 6 hores i 20 minuts,o superior, s'elegeixen segonsla normativa.vigent.
Els serveisque tinguin un horari mAxim diari estable" Uúerior a les6 hores i 20 minuts els
cobreixen específicament conductors amb
aquestamodalitat de contractació a temps par.
'al. Aquests serveis sÓnassignatsa cada con_uctor en funció del seu comput anual.
Articlc 47
Punu d~ r~l1~u

Com a nonna g~neral, els relleus s'estableixen cn els finals de Uniamés proxims a la cotxcra d'oligen o en cls més propcrs al punt mitjA dcl rccorrcgut en tots dos sentits, en Ilocs
ctntlics dc la línia.
Si es procedcix a fixar cls punts dc rclleu en
nous horalis o en modificacions dcls existents,
cal romunicar-ho a la Comissió d'Explotació,la
qua! designaels delegatsdcl Comit~ d'Empresa
del dipósit al qual pertanyi la línia (sempre quc
hi hagi delcgatscn aquestcentrc; altrament, els
quc dcsigni el Comit~).
Si aquestsdelegatsestimen que un dctcrmi.
nat punt de relleu poI ser millorat, han de comunicar a la Dirccció una proposta de modifi-

cació.
L,a Direcció ha d'estudiar aquesta proposta
i atcndre-lasempreque d'aquest canvi delivi un
pcrjudici pcr a la rompanyia, coro ara la necessitat d'una majar dcdicació horAria (tant si són
horcs normals rom extraordinAlie$.),un majar
.,ombrc deservc is, la disminució de ('oferta del
serveio una alteració substancialde ('estructura
deisserveis.
En casd'inrompareixenc;adel reUeu,('empleat ho ha dc fer sabcr immediatamcnt al CRT, i
ha dc continuar el serveifins al final del trajecte.
En cas que no hagi anibat el relleu, s'ha de dur
el vehicleal dipOsitrorTesponent.Si estAgarantit
un rellcu en un lapse dc tcmps similar al de la
durada del temps des dc la terminal fins a la
rotxera, en Uocd'anar a la COtxeracal continuar
fins on cs notifiqui quc es traba el rclleu. El.
tcmps dc més treballat s'abona com a extraordinari.
A travésde la Comissió d'Explotació s'estu,
dia la rorTectaadequaciódeis punts de relleu en
les diferents línies de Transports dc Barcelona,
SA, a fi que la distAncia mAxima dcls punts de
relleu per línia no superi els 20 minuts.
Arlicle 48
Horarí par/í/
Nom~s per als conduclors s"eslableix la modalilal de serveis parti.ls. Tenen aquesla consideració els que lenen un inlerval enlre les par1s
de Ireball erecliu superior als 20 ~inuIs.
En els serveis partils. aquesl nom~s pOI ser
par1il una vegada.

Núm.

Podran ser serveispanils fins a un 33% deis
serveisdiarisque actualmenltérempresa. Un 9"10
de.!tola! de serveispodenlenir una duradad'enlre
9 hores2O1njnutsi 10hores,senseque en cap cas
no se superi el 33% esmeatal més amúnl.
En relació amb el par~gra( anterior, es pacta que els serveispanils en diumenges i (eslius .
no sobrepassinel 25% de la lolalilal deis serveis'
de rempresa en diumengesi (eslius. Aquesl percenlalge es computa sobre el total de les línies
en diumenges i (estius. Així mateix, ea aquesls
dies ellemps d'inlerrupció muim entre la pri.mera
segona
pan del serveino. poI sobrepassar lesi la
dues
hores.
5ECCIO3

Descanss~cmanal.Gaudi i compucd~ les vacan.
c~s

Ai1icle 49
DcscalU scrmana/
O'acord amb I'estructura actual de I"oferta en
relació a lesn~ssitats del servei,el percentatge
de descanssetmanal passaa ser d'un 35% a un
45~ode la plantilla el que descansiels dissabtes,
i d'un 65% a un 55% de la plantilla el que descansi el diumenge, sense que aquesta mesura
suposi un perjudici econllmic respecte de la
totali(at del plus quees percepen I"actualitatper
festiu treballa!.
Per al personal de Tallers, i per als t~cnics i
administratius, s'estableix una jornada efectiva
d'una durada tal que penneti descansatels dissables i diumenges. Els t~cnics i administratius
adscritsa Material Mbbil poden fer én cbmput
anual 80 hores extraordinAries treballades en
dissabtesi diumenges.
Anicle 50

F~s(~soficials
Peral pé~nal deconducció i comandaments
intennedis d'Explotació, es procedeix a assignar les Cesesoficials de tot I'any el mes de desembre de I'any anterior. La Cooússió d'Explotació en CaI'establiment i I'aprovació. A aquest
eCecte.el mes de desembre de cada any es du a
terme I'assignació ea un quadre personalitzat
pec a les Arces oficials de I'any segílent, i així
successivament.
Article 51 .

Gaudi i comput d~ l~s "acanc~s
El personal que ra un any que ts a rempresa tt dret a vacancesanuals retribuides. de 30
dies naturals. amb un total de 27 reiners.
Durant el període de vacances.els dissables
no resliuses comptabilitzen com a reiners.
El període de compul de les vacances ts des
de 1"1de juliol fins 3130 de juny de I"any scgUent.

Per al personal tecnic i administratiu. el període de compul de les vacancests des de 1"1de
gener fins al 31 dedesembre, coincidint amb
I'any natural.
51.a) Vacancesd'Explotacíó.
Els percentatges glgbals de vacancesen període d'estiu. Nadal. Setmana Santa i resta de
I'any, així com les dates concretes de I"inici i la
finalilzació de Icstandes,elsseuspropis percentatgesi els canvisde sise,es determinencada any
en la Comissió d'Explotació. amb la garantía
d'un mínim del 75% a I"estiu.
Per a I"inici de les "acances d'estiu. cal tenir
en compte les dates de finalització del període
escolar no JJnivcrsitari.

2881

-4.5.1999

5857

La durada mitjana pondcrada de les tandes
de vacances ~sde 26 dies naturals.
Al personal que raci m~s de quinzr. dies de les
seves vacances roca deIs periodes d'estiu, Nadal
i Setmana Santa, d'acord amb el calendan previst, se li ha d'abonar la quantitat establerta per
aquest concepte a I"annex 4.
Es flAen periodes de minitandes que amb un
maxim de fins a deu dies naturals recullen els
dies pendents de vacances, m~s les restes que
queden per Cer fina a aquest mAxim.
Les tandes de vacances del perional d'Expl<>tac.ió es publiquen el mes de marljde cada any
perqu~ puguin ser tnades.
51.b) Vacances de Tallers i ~aterial Mobil.
El personal de Tallers i Material Mobil que
Caci m~s de quinze dies de les sevcs vacances
Cocadel període d'estiu, Nadal i Setmana Santa, i d'acord amb el calendari establert, percep per aquest concepte l'import establert a
l'anncx 4.

Article 52.
R~(ribució d~ vacallc~s

W vacancessón relribui"desd'acord ambels
conceplessegüenls. a qui els lingui reconegulS:
salari base. complemenl de lIoc d~ treball. antiguilal. plus de noclurnilal. plus d'horari partil i complemenl ad p~rsollam. així coro els plusos d'aclivilat la periodicilal de pagamenl deis
quals esligui eslablerta en dolze mesas.
SECCIO 4

Hor~s ~x(raordinQri~s
Article 53
Hor~s ~xtraordinari~s
-Es consideren hores extraordinAries les efectivament treballades que excedeixin les que
constitueixen la jornada efectiva establerta a
rarticle 44. tenint en compte els criteris aplicables de oomput. si s'escau_.
El treball extraordinari
que poI excedir el
limit mAxim légal s'ha de compen~¡ar cada dotze sctmanes mitjan~nt
un temps t:quivalent de
descansoAquesta compensació es du a terme pcr
jornada completa, que s'ha de fer necessAriament abans o despr6 de la resta propia. El nombre de scrveis d'aquestes cáracteristiques no poI
superar el 4% del total.
Mitjan~ant un acord exprés entre rempresa
i el treballador. el treball extraordinari ret dins
ellimit legal POI ser compensat amb un temps
equivalent de descanso
Ates que lotes les hores extraordinAries que
es ran s6n producle de la distribuci6 deis toros
de treball i es deriven dc la naturalcsa dcl scrvei públic que aq\Jcsta enlital presta, són de compliment obliga!.
SECCIÓ5

P~rmisos i lIicinci~s
Arlicle

54

P~r'nisos r~lribui.'S
Els empleals poden fallar a la feina. sense
perdre el seu drel a percebre havcrs,únicamenl
pellemps i per algun deIs molius que s'indiquen
a conlinuació:
54.a) En casde defunció del oonjuge.cls rills,
c:lsnélS. c:lspares, els avis i els germans. disposen de qualre dies relribulls. El permís es poI
prologar qualre dies més sense retribuir. Per
ulililzar aquesl drel de prolongació,.la persona
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inleressada ha de fer constar. abans d'iniciar el
permis relribull. el seu pro~sil de fer-ne ús.
54.b) En casde defunci6 de pares i ftlls polilics. lenen un pennís de dies retribullS i. a més.
poden prolongar el permíssensedret a re tribuci6 a ra6 de dos dies mts percada 300 quilbmetres o fracci6 de distlncia en relaci6 al municipi en qu~ hagi esdevingut la defunci6.
54.c) Per malrimoni d'un fill: un dia relribw"t.
i a mts poden prolongar el pérmís en els mateixos termes oo.nsignalSen el parlgraf anterior.
54.d) Per intervenci6 quirúrgica i malaltia
greu del cónjuge. deis pares.deis pares polítics
i avis. fills. fills poütics. OtlSi gennans. tres dies
retribw'lS.Aquest pennfsespoI prolongar, sense
dret a retribuci6. en els termesassenyaJalS
en els
apartats anterio~.
54.e) Per infantament de res posa: tres dies
retribullS.
.
54.f) Tols els treballadors teneDel dret d'absentar-sedellloc de treball. sensedisminuci6 de
la rctribuci6. pcr assistir dios de la jornada laboral a consultoris de la Scguretat Social.
Aquesl dret es limita a quatre hores coro a
muim dins la dita jornada.
Com a ampJiaci6de les lIicencies establertes
en els apartalS anteriors, excepte en el cas del
dret de pcrmís senseretribuci6 de fíos a¿Odies
anuals.pcr a assumptespropis deis trebaIlado~
cs poden sol-licitar i obtenir~i les necessilats
del servei ho pcrmeten-:- UicencieSa compte de
lesvacancesreglamentlries.
Arlicle 55
P~rmisos no r~lrjbulLS

EIs IrebaJladorslenen el drel de permíssense
relribució de fins a 20 diesanuals,per a assumples propis. No es poI fer ús d'aquesl dret si direClamenl o indireclamenl es conslilueix uña
ampliació o una continuació del perfode de

vacances.
CAPtTOl4

Millorts d~ I'acció prot~ctorQ d~ la S~gur~tat
Social
SECCIÓ1

Jubilació. lnvalidaa
Anicle 56
Jubi/ació

56.1 Els treballado~ que reune~en les condicions de jubilació anticipada, i els que en el
futur reuneixin aquestescondicions, tencn dret
a un complement dc la scvapcnsió dc jubiJació
a drrec dc "empresa en els tcnnes quc s'~~posen a continuació.
56:I.a} L'empresacomplemcntaea UD33,3"10
la pensiódc jubilació que la Scgurctat Social rccoaeix als trcbal1ado~ que cs jubilcn cn complir els 60 anys i quc fa 26 anys o més quc SÓn
al servei de rempresa.
56.I.b) Per als trebaUado~dc 61 anys d'cdat
i un mínim dc 23 anys de servci a remprcsa, la
pcnsióde la ScguretatSocialés complcmcntada
en un 17.65%. 1pcr aJstreballado~ amb62 anys
i 20 o més anys de servei a rcmprcsa, aqucst
complement és d'un 5,26%.
56.I.c} En capcas la sumadc la pcnsió rcconeguda pcr la SeguretatSocial més la complcment~ria a c~rrec dc rempresa no pot supcrar
el 800/0de la bascreguladoraestablena pcr 1'1nstitu! Nacional de la Seguretal Social.
.
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56.I.d) A panirde la finna d'aquesl Conveni,
ellreballador que oblingui la condició de pensionisla de jubilació de la Segurelal Social als 60
anys i accedeixi a la pensió complemenl~ria de
I 'empresa poi oplar pel rescal d'aquesla pensió
miljan~DII'abonamenl
de 5.200.000 pesseles.
mts la liquidació del saldo i la quilan~a. i la mbt el manlenimenl deis passis.
56.2 S'estableix la jubilació for~osa als 65
anys amb I'objectiu
de crear allemativa d'ocupació.
.

d'acord amb un criteri proporcional
de I'edat real.
.

i en lunció

722.c) ,El personal en actiu que pugui que.
dar comprese.n,
el ~ue preveurapanat 57.2 i que,
com a consequenCla
de lesnormativesanteriors
tingui \lnes altres condicions dilerencials ja re:
conegudes,poI optar per raplicació d'una de les
alternatives anteriors o per mantenir la seva
situació actual. En tot cas,la revisió anual de la
pensió que tinguin rec.onegudade~n del que
a aquest efectees pactl en el.sconvenis succes-

sius.
Article 57
/nvalidcsa
57.1 El personal més gran de 55 anys al qual
la Seguretat Socialli reconegui, miljan~Dt
resolució de I'Inslilul Nacional de la Seguretat
Social o senl~ncia del Jutjat Social, una pensió
d'invalidesa pennanent tolal per a la seva professió habitual, t~ dret a una de les dues opcions que s'exposen tot seguit.
..
57.I.a) Un complemenl del ~% de la base
reguladora de la.segurelat Social fins a assolir
un 80% d'aquesta base reguladora, més tres
milions de pessetes, que es perceben en el momenl en qu~ se li reconeix la pensió. Aquest
complement es deixa de percebre qua n la persona inleressada passa a fer qualsevol activitat
relribuida, ja sigui per comple propi o d'allri.
57.1.b) Una indemnització única de 5.200.000
pessetes que es percep un cop la Seguretat Social reconeix la pensió.
57.2 El personal menor de.55 anys al qual
la Seguretal Socialli reconegui, miljan~ant resolució de I'lnstitut Nacional de la Seguretat Social o senl~ncia del Jutjal Social, una pensió
d'invalidesa pennanent total per a la seva professió habitual i que, en el moment de produirse aquc:$ta resolució o senl~ncia, a mts de I'edal
inferior als 55 anys, acredili I'antiguitat prevista
a ('apanal3 d'aquest article. t~ dret a una de les
opcions que s'exposen tal seguit.
57.2.a) Reincorporació.
L'empresa du a tenne aquesta reincorporació a Irav~s de la contractació a lemps parcial
establena en la nonnativa especial de minusv~lids. L'eslablimenl del nou salan est~ d'acord
amb ellloc de treball assignal. La companyia .
garanteix que el personal que s'aculli a aquesta opció continuarA percebenl globalment (pensió pública més el salari a temps parcial), coro
a mínim, el salan nel reconegul en la seva situació anterior.
Els treballadors que en el moment de la firma del ~nveni estiguin en situació de trArnit per
al reconeixement de la invalidesa pennanent
tolal poden optar per la regulació anlerior o per
la que aquí s'eslableix.
A aquest personal li són d'aplicació en el seu
nou lIoc.elscnleris de relnbució a que es refereix I'anicle 18 d'aquest lext.
57.2.b) Altemaliva d'indemnilució.
Si en la dala de la resolució administrativa de
la Segurelat Social o del Jutjat Social, el trebalIador declaral en situació d'invalidesa pennanent COla!no ha assoli\ els 55 anys, potoptar per
una indemnitució a tant al~al per cessament en
I'empresa, en els tennes segiJents:
Als 50 anys o mts: 4.600.000 pesseles.
Als 48 anys: 5.800.000 pessetes.
Als 45 anys o menys: 7.000.000 de pessetes.
Si la baixa definitiva es produeix entre els
Iraros d'edat que originen diferents indemnilzacions, els imporls indicals s'han d'~juslar

572.d) Els treballadors menors de 55 anys
que en el moment de la firma d'aquest Conveni estiguin en tramit d'invalidesa. i robtinguin.
poden acoUir-sealtemativament a lesopcions
a) o b) d'aquest apartat 572
57.3 Per tenir dret alscomplementsi les indemnirucions indicalSen els punlSanteriors. 6
exigible ostentar una anliguitat igualo superior als cinc anys.
L'abonamenl de les indemnitiacions a iant
al~at que preveu I'apartal 572.b) suposen la
cancel-tacióde tots els drelS.:¡uepugui íenir el
treballador quan a luturs drelSpassiusi camelS
de viatge, serveism~dicso qualsevol altres que
es reconeguin en aquestacord.
SECCIO2
Vidui"tQc. Or/~n~sQ

Anicle 58
Vidui"cQc.Or/~n~sQ

En el cas que rlnstitut Na.::ionalde la Segu.
retal Social aprovi (:1 dret de viduitat. pr~via
sol-ticitud de la part inleressada.rempresa calcula la pensió que li pugui ,correspondre i a
aquest electe n'anticipa mensualmentI'import
fins a la resolucióde rexpedient de viduitat que
practiqui l'lnstitut Nacional de la Seguretat
Social; en aqueslmoment,aproximadament. 6
quan es du a terme la liquidació del saldo i de
la quitan~ corresponent.
S'estableix una ajuda peral ronjuge supervivent de rempleat de companyia. i si el ronjuge
no existeix, per a roñe o eLsoñes que acreditin legalmeÍlt el reconeixementd'aquesta condició, sempre que s'obtinguiel dret a una pensió mensual i vitalicia per pan de I'organisme
oficial competent, derivada de la defunció de
rempleat dins de l'any naluraJen cursoAquesta
ajuda 6 equivaJeota la quantitatn~a
que,
afegida a la quantia total de lapensió esmentada
de vidu'itat o oñenesa,significagarantir el (J)"Io
de la base reguladora establerta per rlnstitut
Nacional de la SeguretatSocial.
,
Per obtenir aquesta ajuda ts necessanque
rempleat rormts pan en morir de la plantilla
activa de la compariyia i que ,~lronjuge supervivent no laci cap reina remuneradapercompte
d'altri ni obtingui altres ingressosque elsque es
deriven prbpiament d'aqueslapensió. Aqu.esta ajuda cessaen tots elscasosen qu~ es de~a
de percebre la pensió de rorganisme .oficial
competent. La quantia anuaJd'aquestaa)uda.es
distribueix de la mateixa maneraque la pensló
complernent~ria per jubilaci6.
SECCIO3
.
Exc~rioriclQció d~ I~s p~nsions compl~m~nuJne.J

Article 59
PIQ de p~ruions

59.1 ExteriorilZació deiscompromisos.
Es procedeix a extcriori¡zaceLscompromisos

de pensions complemenlArieseslablerts en les
seccions 1 i 2 d'aquest capital 4. A partir de la
posada en marxa del pla de pensions,regeixen
exclusivament les nonnes que aquest pla contt, i s'extingeixen amb els mateixos efectes les
que es recuUenen aquest Convenio
El Reglament del pla que es publlqui ha de
recollir per a la plantilla actuaUa possibilitat
d'optar voluntAriamenl pelsdrets establerts en
aquest Conveni rol-lectiu, sensecap aportació,
o d'adherir-se a un nou sistemaaltematiu mts
favorable, que requereix I'aportació eronomica del treballador adherit.
.
Es tenen en compre les particularitats del
personal Euro de Transportsde Barcelona,SA,
que sobre la mat~ria es recullen en I'acord de
desenvolupament del pacte d'eficAcia limitada
del Metro.
59,2 Salan pensionable.
A efectesdel pla de pensions,esgaranteixque
.:1salari pensionableque s'estableixinicialment
per a 1998per calcular lespensions del sistema
altematiu que el pla contt tt coro a garantiami.
nima el salari anualde la taula salarialestablerta
endata31 de desembrede 1997,m6l'antiguitat
reroneguda a cada treballador, revalorat amb
I'IPC que resulti I'any1998.El salaripensionable
6 revalorar cadaanyd'acordamb I'rPC real deis
I dotze mesasantenors.
SEcaO 4

Prestac;onscomplcmcnttiriesd';ncapac;tattcm
poral pcr malaltia i acc;dcntlaboral
Article 60
Pratacions compl~m~ntdri~s d'incapacitat t~mpara!

6O.a) Quanlia deiscomplements.
L'empresa complementaen cl primer procés
de malallia comunao accidenlno laboral inicial
cada any, i des del primer dia, la preslació per
malallia de l'lnslilul Nacional de laScgurelal
Social fins a assol~ll00% de la base reguladora individual de colització per accidenllaboral, corTesponenlal mes immedialamenl anlerior a la data de la baixa. Sc n'exclouen la parl
corTesponenlal prorTaleigdepaguesexlraordin~ries,lreball exlraordinari (hores exlraordin~ries i restes doblades) i I'excedenl de 89 hores
garanlides dellemps de presencia;pcr lam, sÓn
garanlils al 100% lQla la resta de conceples
relribulius, acluals i (ulurs, que (ormin parl
d'aquesla based'accidemlaboral.
El periode d'abonamenl d'aquesl primer
procés l~ una durada m~ima de 18 mesos.
En el segonprocés de I'any, ['empresa abo;.
na, els tres primers dies. ['impon corTesponenl
al 100% de la base reguladora individual de
colilzació pcr malallia comuna.
En la resta de processosde I'any, nom~s es
pcrcep la preslació que aboni l'Inslitul Nacional de la ScgurclatSocial. exceple en les hospilalítzacionsi inlervencionsquirurgjquesi la seva
convalescenciaposterior. aixi coro en les allres
siluacions que es puguin donar (sigui quin sigui
el número del proc~s individual anual) de malallies que siguin imprevisibles pcr la seva aparició, i de car~cler moll grcu; en aquesl caso
s'aplica el que s'ha previsl pcr al primer proc~s.
6O.b) Suspcnsióde complemems.
L'empresa pOI dur a lerme la retirada del
complemcm d'empresa (nolificanl-ho documcnlalmem a 13personaimeressada).sensper-

judici d'allres mesuresque legalmenlcorTesponguin. en els casossegüents:
6O.b.l Abstncies injuslificades domiciliArieso no compareixen~asensejuslificaci6 a les
cilacions comunicades degudamenl Celesla nI
per la secci6 de salullaboral com pels organismesoficials.
6O.b.2 Prolongacionsinjuslificades del peñode de malallia, segonsel crileri m~dic.
6O.b.3 En elscasosd'a11esdubtoses,~sa dir,
les que lenen com a finalilal inlerrompre un
procésdiferenl del primer pergenerar-ne un de
nou dins d'un allre any i per la maleixa causa.
En aqueslcas cal alenir-seal que preveu, a efecles d'acumulaci6,I'anicle 9.1 de I'Or~re de 13
de desembre de 1967.
La retirada del complemenl d'empresa compana la reducci6de la pan corresponenl de les
gralificacions exlraordinAries, en funci6 del
nombre de diesque duri aqueslasiluaci6. Si es
reconsiderai es procedeix a aplicar aqueslcomplemenl d'empresa, la regularilZaci6corTesponen! lamb~ ho ~sde les paguesexlraordinAries.
L'aplicaci6 d'aqueslSdescompless'ha de comunicar al sindical al qual esligui afilialla persona afectada.
6O.c) Condicions.
Aquesl sistemade~ñ del fel que d'uranl I'any
natural anterior I'índex d'absenlismeindividual
no superi eI8%, Uevalque s'hagiprodui1 a causa
d'una hospilalilzaci6, d'una in!ervenci6 quirúrgica o d'una de les malallies previsles en el parAgraf quarl del apanal 6O.a);en aquesl.cas,
s'abona el 100% de la basereguladora en 10ls
elsprocessos.Elsprocessosde baixa per trAmil
d'invalidesa no s6n computables a efecles del
8% previsl anlerionnen!.
Si per imperaliu legal s'esdev~un increlr1en!
o una disminuci6 de la base reguladora d'acciden!Sproposada,lan! de cOlilzaci6 cóm de percentalge de prestaci6de pagamen!delegali. com
a conseqU~ncia d'aixb, es ptodueixuna dislorsi6, de m~so de menys, del sistema paclal,
aquests'ha de revisar per tal d'adequar-lo al que
aquí es pacta.
6O.d) Accidenls laborals.
A les siluacions derivadesd'acciden!laooral
elsés d'aplicaci6el complemen!a cArrecde I'empresa en els maleixos termes fixals en el par~graf primer de l'apanal60.a),lIeval que e175%
de la base reguladora d'acciden!s sigui superior al que aquí es pacta, pero amb l'excepci6
que en aqueslasiluaci6 no hi haurAlímil de processosanuals.
CAPITaL5
8~n~ficis socials
SECCIO I

PrÑt~cs d'habitatge
Article 61
Pr¿stt'CSd'hobitotgt'
Es crea una comissió paritAria per a la concessió de préstecs d'habitatge.
El fans actual destinat a préstecs d'habitatge s'estableix en 160 milions de pessetes. distribui"ts en préstecs de dos milions de pessetes. amb
un mAxim de sis milions de pessetes mensuals
i un inter~s del4% anual: es mantenen la resta
de criteris de concessió que regeixen en J'actua.

litat.

SECCIO2

Fo"s d'assisci"cia social (FAS)
Anicle
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FoltS d'assisl~nciQ

social

El (ons d'assisl~ncia socióllés adminislral i
distribui1 per unaconússióparilAriaquc escompon de sis mcmbres, Ir.es clcgils pel Comil~
d'Empresa i altrcs Icesper la Direcció, que ha
d'elegir d'enlre aqueslsda"crs la persona quc
ha d'assumir-nc la prcsid~ncia, amb"01 de qualilal si s'cscau.
Aquesta Comissió ha dc rcdaclar un rcglamcnt d'assisl~ncia social. en el qual s'cspccifi.
caran lotes les classesd'ajudes que s'han de
concedir, lessc"es quanlies,i cls lemúnis pcr (cr.
ne ús i de conlrol. Tamb¿ ha de conslar.hi la
complabilització del (ons i dc Ics ajudes, i la
inlervenció de les dadescomplables i adminisIrali"es per pan del Comil~ i la Direcció. La
prescnlacióde lesdadess'hade dur a lemlccom
a minim lrimeslralmenl.
S.acorda dignificar i renovar el FAS a fi de
dolar-lo de sol"~ncia economiC3per (er (ronl a
la se"a "enadera (unció social. A aqucsl e(cctc. es crea una comissió d'esludi que escompon
dc sis represenlals. a raó de Irc:sper c~da una
de lespans signanlsdel Con"eni, pcr eslablir la
implanlació del nou model en dala 30 dc juny
de 1999. Aixo compona I'exlinció del FAS cn
la seva regulació aclual.
SECCIO
3
Al(r~s ajlld~s
Article 63
Allr~s aiud~s
63.a) .Ajuda escolar.
Als empleats amb.fills ambuna edat compresa entre 3 i 16 anys, ambdós ill1c1osos.
que curo
sin estudis, i sempre que I.en~;enyamentno sigui gratuit, se1sabona duranl deumesasa I'any,
coincidínt amb el curs, una ajuda escolar en la
quantia que preveu I'anl\ex 4.
63.b) Beques FAS.
Es reCor~ael Consd'assistenciasocial ambles
subvencionsnecess.\riesa fi que la sevaComissió
de Beques pugui ampliar les d'ajuda escolar i
d'ajuda a fills discapacítatsde I'empleal.
63.c) Ajudes per fills discapacitats d'empleats.
Es disposenajudesals fills discapacitalsd'empleats~n la quantiaque preveu rani1ex4 d.aquest
text per a cada fill reconegutcom a tal per rentitar gestora, durant els dOlzl:meSosde rany.
Als que no arribin al 50% de discapacitat i
rebin ensenyament en escalesespecials. se1s
abonala quantiaprevistaa rannex4 d'aquesttext,
en Cunció del grau de discapacitat que aquest
organisme reconegui.Aquesla ajudaes continua
percebent en cas de jubilacic) derempleat. com
també en el cas de deCunció(en conceple de
pensiód'orienesa). i ésde caracter(etroaCliuper
alsque hagin percebutaqueslaajudaen lesquanties vigents a cada momento
Es deCineixen els requisits necessaris"amb
l'inCorme previ deis serveis mtdics, perqut
I"ajuda per minusvalidesa s"estengui,a més ~e
als disminui"tspsíquics,alsque tenen algu~~dlsminució física que requereixi rehabilitaclo, recducació o I'ajuda d'una lercera persona per
al desenvolupament de I'activitat humana normal.

SECCIO 4

Vincu/ació a /'t'mprt'sa
Article 64
Vinculació a ¡'empresa
El sistemade premisde vinculacióa ('empresa
~s el segiJent: Als 25 anys de servei complerts,
es Iliura una insCgniacommemorativa en metall
noble i un premi en metAI.tic;i als4Qans de servei es lliura al treballador que els compleixi un
premi en metAl.tic. Aquestspremisdeyinculació
s'abonen precisament el mes segiJenta aquel!
en que es compleixin els anysde servei esmentats.
Les quanties d'aquests premis s'estableixen
a I'annex 4.
SECCIO5
Targ~l~s d'id~nlilal

(passis)

Articlc 65
Targ~l~s d'idcnl;lal (passis)
Als conjugcs i als fills dcls cmplcats sc'ls facilita una targcta d'idcnÚtat quc els pcrrnct utili(zaI gratuilamcnt cls servcis cxplotats pcr I'cm-

prcsa.

L'emprcsa facilita, cn r~gim dc reciprocitat,
quc cls Tamiliars clcls seus trcballadors amb una
targcta d'idcntitat dc la companyia puguin viatjar,lliurcmcnt,
scnsc cap mcna dc mcritació,
cn cls servcis quc prcsta FC Metropolit~, SA.
Conscrvcn la targcla tant I'empleat coro cls
familiars durant cl pcriodc cn qu~ I'agcnt cstigui cn situació d'cxced~ncia for~
pcr malaltia.
Aqucst drct es conserva si un cap transcorrcguda I'exccd~ncia
ts declarat amb incapacitat
pcrmancnt total i absoluta, amb Ics limitacions
quc prcvcu cl par~graf final dc I'articlc 58.
Als fills dcls cmplcats quc han mort, sc'ls
apliqucn les matcixcs conilicions quc aJSfilJs dcls
cmplcats quc cstan cn servci actiu, quant a la
provisió dc Ics targctcs d'idcntitat familiar.
L'cmprcsa facilitar~, rccíprocamcnt amb cls
Fcrrocarrils dc la Gcncralitat dc Catalunya, la
utilitució
dc Ics'argctcs d'idcntilal d'cmplcat
com a passi dc lliurc circulació cn cls scrvcis dc
lotes ducs companyics.
Al pcrsonal dc nou ingrts sc li lliurcn cls
passis dc lIiurc circulació cn Ics matcixcs condicions quc al pcrsonal rlX.

CAPtTOL6
8~str~t~s

Anicle 66

8~slr~l~s

..

A ti d'esqucmatitzar i racionalitzar el sistema de bestretes a compte dc la fcina feta, s'cstableix un mínim de 5.000 pcssctes per a les
bestrctesque puguin sol-licitar cls trcbaUadors
d'aqucsta socictat.
Anicle 67
8~slr~l~sap~cials
S'cstablcix un fans, el saldo actiu del qual no
POIsuperar cls 100milions dc pcssetcs,dcstinat
a alcndre les peticions deis agentSdcrivades dc
situacions de neccssitat per raó de pagaments
derivatSde malaltia, arranjámcntSen la casaque
ocupa,compra de mobles o casossimilars.
En els casos anteriors, aquestes bcstretcs
s'aboncn al personal dc la plantilla quc ho sol-liciti. La scva quantia no poI superar cllímit dc

duesmensuaJilalsdel salari basemésI'anliguilal
i es déscompla alllarg deis deu mesosscgilenls
al de la sevaconcessi6.No es pOIconcedír una
allra bcslrela nova fins que no es relomi total.
menlla que s'havia concedíl anleriormenl.
Aquesles beslreles es poden sol-licilar, a Ira.
v~sde les oficines de personal, coro a mAxim el
dia 8 de cada mes. S'ingressael dia 15de cada
mes en el comple correnl. No ~s neccssarisol..
licitar el mAximaulorilzal. Escomen~ a deduir
el maleix mes en qu~ esconcedeix.

nada i amb un nombre de nou conductors per
mOdulo es possibilili que tOISels conducton en
planlilla duranlla vig~ncia d'aquesl Conveni
puguin assistir-hi.
En l'Ambit de TaUen i Material Mobil.la formació it com a referents csscncials I'adequació
als canvis tecnologics i la miJlora deis processos
i de la qualitat.
Tot aixo en la linia de contribuir a la millora
del resullats de I'empresa i del desenvoluparnent
personal i professional els seus membres.

CAPITaL 7

CAPITOL8

Formació prof~ssional

Sl'gurl'lal

Articlc 68
Formaci6 prof~ssional
Els Ircballadors dc Transportsdc Barcclona,
SA, Icncn acc~s a Cormació proCcssional cn
aquclls casos cn qu~ per rcconvcrsió s'hagi dc
canviar cllloc dc Ircball; cn aquclls cn que, tal
i quc no cs producix un canvi dc Uocdc Ireball,
han de reciclar el seusconeixemcnts a fi d'a~imilar els nous sislemes operalius que puguin
influir en el dcsenvolupamenl de les Cuncions
propies dcllloc dc Ireball que ocupi, i, així maleix, cn cls casosper optar a la promoció en cl
si de remprcsa. En aquesldancr cas,laformació
s'ha de Cerrara d'hores de reina.
El Departamcnl de Formació de Personalha
de publicar,coma mínim una vegadaa rany- un
pla de formació de personal que prcvegi. entre
allrcs, el programa complcl de cursos,seminaris
i accions formalives que s'han de dur a lennc.
Aquesl pla s'ha d'aclualilzar periodicamcnl
segons les necessilalsque vagin sorginl.
A miljan de cada any,rempresa manl~ una
reunió de Ireball amb sismcmbres del Comil~
d'Empresa que aquesla delegui. per donaMos
a coneixer les línies generals del pla de fonnació de I'any següenl, i poder valorar la seva
opinió. Així ma.lcix,.quinzc dies abans de la
redacci6 definitiva, els d6na a coneixer ellexl
dcldil pla dc Connació. Tamb~ cs mant~ una
reunió trimestral amb el ~il grup de Ircball del
Comil~ d'Empresa per tal d'infonnar-los. amb
prou anlclació,-sobre les variacions que s'han
d'inlroduir cn el pla de fonnació per necessilal.
PeriOdicamcnlha dc facilitar al Comile d'Empresa els resullals globals de les aocionsConnalivcs que s'han dul a Icrme, i ~ final d'any li ha
de facilitar els resullals de I'exercici, si cSI~en
disposici6 de podeMos valorar.
Parl dellcmps destinar alscursos de fonnaci6 es dedicaa cxplicilM els drelSi elSdeures que
la IIci cslablcix per als Ireballadors.
L'cmpresa promou les accions formalivcs
neccss~riesper als Ircballadors als quals afccli
cl.canvi le,cnologi,:o organilzaliu, a fi que puguin adaptar-se a allrcs Ilocs de Ircball. Aixi
maleix, facilita a una cornissiódel Comile d'Empresa,composta per signanls d'aquc~1Conveni, les linics gcncrals del pla de fonnació anual, per tal que pugui fcr-hi les apOrtacionsque
cregui convenicnls.
Dins deIs programes anuals de Cormaci6,
rcmpresa du a lennc accions fonnalivcs dc reciclalge per al personal d'Explolaci6, Malcrial
Mobil i Tallers.
En I'~mbil d'Explolaci6,Ia fonnaci61~ com
a eix csscncialla millora dc ralcnci6 al clicnl.
A aqucsI cfccle, anualmcnt
~S f~n cls mOduls
formalius
necessaris perqu~, cn blocs d'una jor-

j salul en la feina

Anicle 69
LI~i d~ solutlaboral
Un cop publicadala navalIei de salullaboraJ,
i en vinul de lesdisposicionsque s'hi prevegin,
es dur~ a lerrne un esludi cn mal~ria deriscos
d'accidenls laborals, per a la seva discussió i
poslerior aplicació, en el sid~1Comjt~ dc Seguretal i Salul. Aquesl estudi s'hade fer abansdel
31 dedesembrede 1999.
Anicle
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Embards d~ canductor~s
S'arbitren mesures a fi de facilitar que les
conductores, si es constata el seu estat de ges':
tació i hi ha raons m~diquesque ho aconscllin,
a proposta del servei de salutlaboral siguin retirades de la línia: en aquesl cas, se'ls facilita
un servei d'acord amb les sc:vescondicions físiques.
CAPITOL9
V~sluQri
Article 71
V~sluari
L'empre.sa facilita al pe!sonal el servei del
qual ho requereixi la roba d'uniforme i els distintius que !:s detallen a I'annex 3, en el qual
tamb~ se n'estableix el venC1ment.
És obligaton I'ús deis uniformesfacilita~ per
I'empresa. tant en elscentresde treball com fora
d'aquests~tres, durant la prestació de qualsevol reina.
O'acord amb els treballadors, I'empresa ha
de revisar el vestuan i ha de procurar condicionar-lo i millo.rar-lo.
S'adjunta a aquCst~nveni col-lectiu la relació de peces de roba que componen el vesluan i els cnteris d'ús, com a annex3.

CAI'ITOL 10

Assut¿nc;a jurld;ca d~1p~r$onal. R~t;radai r~
novac;ó d~1 p~nnls d~ conduir
Anicle 72
R~sponsabililalS i jianc~s o.:llSionad~s p~r accid~/11S d~ lrdnsil

En elscasosdedetenció. i';culpacióo proccssament per delictes o ralles d'ímprud~ncia o
inCracció de la Llei sobre trAnsitocirculació de
vehicles de motor i segurelatviAria.l"empresa
gestiona la lIibenat. presta les fiances ne~Aríes i defensa els empleals en els juljats i tnbunals; a;xCmaleix. els abona ínlegrámenl el seu
sou o jornal fins que no es diClísenltncia.

Oiari Oficial de la Generalit3t de Catalunya

Les indemnilzacionsque e.sfixin per senl~ncia
renDa, en con~pte de responsabililal civil de.
rivada de delictes o faltes d'imprud~ncia o in.
fracci6 de I'e.smentadaLlei sobre IrAnsit,circulaci6 de vehicles de motor i seguretat vilria,
tambt le.ssatisfa I'empresa. de la manera com
ho M anat fenl fins ara. Les ~tes pr~
que
e.sdedueixin d'actuacionsen defensad'empleats,
lant davanl els juljalS com els tribunals, s6n a
c1rrec dc I'emprcsa, tal com cs fa en I'acluali.
la l.

L'aprcciaci6 dc rcincid~ncia en una senl~ncia amb condemna de retfrada del carnel de
conduir o privaci6 de Uibcrtat. per fetsno come$OS
al scrvci de I'emprcsa. no confcreix cap dcls
bcncficis quc s'han dit antcrionnent.
La re.sponsabilitatcivil dcls actcsquc la molivin com= cn I'cxcrcici dc le.sfuncionsdc con.
ductor al scrvci de I'empresaés scmpreadrrec
":la matcixa cmprcsa, fms i COIsi el conductor
.1 ha causatbaixa.
Articlc 73
R~liradoi r~novació d~l p~rmls d~ conduir

73.a) Rctirada dcl pcnnfs dc conduir com a
conscqO~nciad'un accidcnt cn actc dc servci.
En aqucsts casos, i si la rctirada ts per un
tcnnini inCcrior a 18 mcsos. es traslladen cls
conductors que ho sol-licitin a allrcs lIoa dc
trcball. d'acord ambles scves aplituds i les nc.
ccssitatsdel scrvei, mantenint-los la rclribució
dcl seu nivcll de classificació. Si cl termini dc
rctirada ts supcrior, cl pasa un altrc lloc pot ser
Iransitori o definitiu, i la retribució ts la COrTesponcot allloc nou. Sc segucix cl maleix proccdiment si la rclirada obceix a una rcsolució
administrativa.
Si la rclirada del permis ts pcr un tcrmini
supcrior a sis mesas,els agcntSpoden passar,a
pclició prbpia. a excc:d~nciavoluntAria, cn les
condicions que s'hi cslableixen legalmenl.
73.b) Retirada dcl pcrmís de conduir no dcrival d'un accidcnt en acte de scrvci.
L'agent,siho demana,pot serdcstinal,segons
Ics neccssilatsdel servei, a qua1sc:vol
lIoc de trcJall. amb la rctribució dc la sevanova dcslinació. Duranl sis mesos i per una sola vegada,se
li respccta la sevarelribució anterior.
73.c) Rcnovació del pcrinís de conduirde
mednics dc línia i Malerial Mbbil.
Quanl al personal adscrit a la secciódc me.
dnics dc liDia que condueix vchiclespcr fer les
sevestasques,com tambt en cl casdel pcrsonal
de Malcrial Mbbil que accedeixial plus dc pro.
duclivitat, I'empresa assumeix els costos i Ics
gestionstendcnts a rcnovar cl carnel dc conduir
en les matcixcs condicions que pcr als conduc-;..
torsd'Explotació. En cas de rclirada del carnet.
ha d'exercir les funcionsde mednic menlre duri
aqucstaretirada.
CAPtTOLII

S~rv~i militar
Aniclc

74

S~rv~imilitar
Al pc~onal dc I'cmprcsa quc passa a fcr cl
scrvci militar obligatori, sc li ha d'abonar un
10% dcl sou basc i antiguitat pcr cada any dc
scrvci actiu a I'cmprcsa, Ilcvat dcl tcmps do:
prOrToga obtinguda cn la incorporació al scrvci,
scmprc quc no hagi cstat conccdida cn conccptc
dc ti" dc vfdua o dc parc scxagcnari.
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Als qui linguin a clrTec seu el manlenimenl
de familiars, d'esposao d'ascendenlsde primer
grau, aquesl darrers sense miljans econbmics,
se'ls abona el 80% del sou base,I"anliguilal i els
complemenls.
.
En 101$dos casos.les pagues extraordinArio
es s'abol1enen la proporció que correspongui
a cadaun.
En els~os de Uicenciao pennisos mililars,
els empleal$poden incorporar-se a la feina miljan~anlla conlrapreslacio salarial que correspongui, am» la renúncia a I"abonamenl de 1es
preslacionsque s'eslableixen amb anleriorilal,
referida, evidenlmenl, als dies de Ir.eball.'

TfTOL 3
Represen/Dc;ó coHec/;va

Anicle 75
Com;/¿ d'empre.fa

La representaciócol.lectiva deis treballadors
de I'empresa.previst en el útol2 de I'EstatUtdeis
treballadors, es configura aTranspons de Barcelona,SA. sobre les basessegüents:
75..1 La representaciócol.lectiva deis trebalIadorsque resulti de lesproperes eleccionssindicals.l'ha d'ostenUr un comit~ d'empresa único
La composició num~rica d'aquest Comit~ s'estableix de conformitat amb el que preveu I'article 66 de I'Estatut deis treballadors.
..
Es mantenen la Comissió Permanent del Comit~ d'Empresa i la restade comissions de treball en les condicions actuals, així com el que es
disposa en mat~ria d'acumulació d'hores.
75.2 A efectesexecutius,en el si del Comit~
d'Empresa es constitueix una comissió formada per deu membres del dit Comit~ d'Empresa, elegits per aquest d'entre els seus components.
La Comissió Delegada elegeix, d'entre els
membres del C.omit~ d'Empresa que formen
pan de la Comissió, un p~sident u dos secretaris, que formaran la Comissió Permanent, i hi
exerciran les funcioas i les compet~nciesque els
sigui n assignades a cada moment pel Comite
d'Empresa. D'aquesta Comissió Delegada forma pan de pie dret un (epresentant,que han de
designar d'entre els seusmembres les seccions
sindicals que compleixin els requisits dc tcnir
com a mínim una reprcsentació d'un 10% dc
delcgats cn cl sector a escalaestatal i una afiliació mínima d'un lO'Yodel total dcls treballadors
de I'cmpresa.
75.3 EIs componentsdcl Comit~ d'Empresa
disposcn d'una reserva de fins a 40 hores mensualsper dur a termc la scva activitat representativa.
EIs tres membres clcgits per la Comissió De:
legada (un prcsidcnt idos secretaris) tencn
dedicació plena a.tcmps total per fcr les sevcs
funcions.
Amb car~cter general i a fi de no alterar cl
funcionamcnt deIsservcis corrcsponents, quan
els rcprcsentants deis trcballadors hagin dc disposar del cr~dit d'hores pcr excrcir les scvcs
funcions dc reprcsentació, ho han de comunicar per escrit,com a minim dos dies h~bilsabans,
al responsable de la seva unitat operativa o, si
no n'hi ha, al responsabledel centre o la dcpend~ncia cn qu~ presti cls scusscrvcis.
AqucSI tcrmini s'amplia a tres dies h~bils si
la disposici6 d'horcs sindicals arccta la totalitat
deis rcprcscntantselcctcs,~ cinc o mésmembres
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del Comitt d.Empresa penanyenu a un mateu
centre de treball.
En el si del Comitt d'Empresa esconstituei.
xen comissions de treball per tractar amb la representació de l'empresa el problemes específics deis diferents sectors.
Aquestes comissions són les d'Explotació.
Material M?Jbil.Tallers, Adminisqació i Formació.
La panicipació en la gestió de les obres socials es du a tenne a trav~s d.una comissió de
gestió social,que agrupa, entre altres,la Comissió de Prtstecs d'Habitatge i el fonsd.assisttncia
socia! (FA S}; si s'escau.es modifiquen els reglaments respectius.
A trav6del Comitt de Seguretati Salut,els
representants deis treballadors participen en la
vigilAncia i el control de les condicionsde seguretal i salut en el desenvolupament de! treball
a l'empresa.
75.4 Un membre del Comitt d.Empresaha
de fer saber prtviament a l'empre~ales comunicacions, els avisos i els fulls informatius que
el Comite difongui en l'interior d~ l'empresa.
Aquest membre del Comitt es fa responsable
del contingut d'aquests document~.
La Comissió d'Explotació instituida en el si
de l'empresa tracta els teme~relacionatsambla
problemAticaexistent en aquestsector.que lotes
dues pans creguin interessant d'e;cposar.
La representativitat del personalque presta
els seusserveis en altres dependencies,atCsque
són treballadors de Transport~ de Barcelona,
SA, es recull en la que ostenta el Comitt d'Empresaper al conjunt deis treballadors.En aquesl
cas concret, es canalitza a trav¿~de la Comissió
Delegada del Comite.
Articlc 76

S~ccions
sindicaLs

76.A) Sindicats mts rcprcscntatius i assimilats:
Pcr acrcditar cl drct a Icsgarantil:Scstablcncs
pcr a Ics sccx:ionssindicals,quc s'incfiqucna continuació.lcs quc no pcrtanyen alssindicats amb
implantació nacional amb cl car~ctcrdc mts reprcscntatius, han d'acrcditar, com a mínim, cl
doblc rcquisitd'un 15% dc dclcgats cn cl Comit~ d'Emprcsa, i també una afLliació mínima
del 15%. cn la data dc cclcbració de Ics cleccionssindicals. dcl total dc treballadorsdc l'emprcsa.
L'excrcici dc l'activitat de Ics scccionssindicalsconstitu.idcspcls sindicatsque rcuncixcn els
rcquisits prcvistos cn cl par~grar aritcrior s.ha
d'adcquar als prcssupbsits scgUents:
76.A.a) Tcncn drct a dcsignar trcs dclcgats.
Aqucsts dclcgats han dc ser ncccss~riamcnt
treballadors dc l'cmprcsa, i sc1s reconcix dedicació a tcmps total pcr rcr Icsscvcs funcions.
76.A.b) Així matcix, cadasccció sindical reconcguda cn cls termcs antcriors disposa d.un
credit dc 300 horcs mcnsuals. i un local pcr a
l'cxcrcici dc la scva activitat.
Aquestcs horcs, quc cs conccdcixcn scmpre
que Ics nccc3Sitatsdcl scrvci hoj>crmetin. són
dc lIiurc utilització pcr pan dc les rcspcctivcs
scccionssindicals. amb la soHicitud previa rormulada cn cls matcixos tcnncs i tenninis que les
horcs dcls mcmbrcs dcl Comit~ d'Empresa.
L'cmprcsa facilita a cada sccció sindical el
material scgUcnt:
Una m~quina d'cscriurc.

Oiari
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Oficial

Malerial d"oficina.
600 fOlocopies al mes coro a maxim.
Pr~via sol.licilUd de la persona inleressada.
es descompla la quola sindical de la nomina.
Es concedeix exced~ncia sense merilació
d"have~" pero computanl a efectes dOanliguilal
ellemps invertil en aquesta excedencia. als treballadors que ho soNicitin i hagin estat designalS per exercir un drTec sindica/local. provino
cial o nacional. Menlre duri rexercici d.aquesl
carreco se"ls ha de reservar ellloc de treball. Cal
preavisar un mes abans que s.acabi rexced~ncia.
Cal comunicar a les seccions sindicals les san.
cions que s"imposin als seus afiliats.
Les seccions sindicals. fenl-ho saber previa.
menl a rempresa. poden transmelre informaci6 i propaganda per escrit als seus afiliats ulililzanl els taulers d"anuncis existenls a aquesl
efecle.
76.B) Sindi~ats menys represenlaliuso
Als sindicats amb represenlaci6 en el Comit~
d"Empresa que no reuneixin les condicions establertes en el paragraC anterio~. els ron d.aplicaci61es garanlies mínimes d"hores de relleu i
tauler d.anuncis que preveu la Llei organica de
Uibertal sindical. No els ron d.aplicaci6. pero. pel
que fa al local social.

de la Gener~litat

de Catalunya
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Les acumulacions horaries eslablerles en
convenisanleriors es poden rer sempre que ho
perrneli ellímil fixal anleriormenl.
Arlicle 80
Participació d~ls tr~balladors ~nt/'mpr~sa
Els Ireballadors poden panicipar en I'empresa de la forma que es delermini en les comissions de Ireball del Consell d' Adminislració.

Normativa de premis i sanc;ons di' TB
SECCIO 1
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Pr~mis

A fi de recompensar la conducta i lambé les
qualilals rellevanls del personal. eslimulant-lo
alhora perqu~ se superi en el compliment de les
obligacions. I'empresa ha d'establir els premis
corresponenls. que es poden donar individualmenl o per grups. Per a un millor servei i una
maxima efic~cia del que es pret¿n. I'empresa.
per exercir aquesta facultat. ha' de ponderar
co'ncretalT!enllescircumst~ncies del caso
S'assenyalen com'a motius dignes de premi
els següents:actes meriloris, esperil de servei,
afany de superació professional.
-2

Es consideren meriloris els actesla realització deis quals exigeix una voluntal manirestament extraordin~ria, per sobre deis deures r~gtamentaris,per evitar o v~ncer una anorrnalilat
per al bé del servei.
L'esperil de servei consisteix a fer el servei no
d'una manera mecínica i corrent, sinó que I.interessats'entrega amb lotes les sevesfacultals
i amb un propOsit decidit. manifesl en fets concrets,a assolirla major peñecció a favor de I'empresa i del públic, subordinanl-hi la prbpia
comodital i f!ns i loto de vegades,I'inter~s particularEs consideren compresos en el conceple
"afany de superació professional" els treballadors que se senlin molivals a millorar la seva
forrnació tebrica i practica i la sevaexperi~ncia
i ~ coHaborar activament per sel úlils en la reina.

Article 78
d'hores

En mat~ria d'hores sindicals, s'acorda, sens
pcrjudici del que s'ha pactat,l'acumulació d'hores deisdelegats elegits en el Comit~ d"Empre.
sa pels direrents sindicats. Aquestes hores les
designa el sindica1 al qual pertanyen els direrentsmembresdel Comit~ d'Empresa, teninl en
comple les condicions següents:
78.a) Acumulació col. lectiva: el m.\x.imd'acumulació mensualés de 90 hores mensualsen un
sol delega!.
78.b) Acumulació individual: Una vegada
dedu"idesles hores empleades individual meni i
les transrerides a un altre delegal en rul\cjó de
I'acumulaciócoJ.lectiva,un delegal poi acumular
individualmenlles bares que li quedin en pen.
odes mAxims de dues mensualilals naturals.
Anicle 79
Disp(nsa d( conductors
La concessió dc Ics garantics hor~rics COrTesponcnts als brgans de rcprcscntació
sindical
(Comil~ d'Emprcsao scccions sindicals i fcdcracions) cs limita a un nombrc m~xim dc 18 conductors, dispcnsats di~riamcnt cn dics rciÍlcrs dc
dilluns a divcndrcs, IIcvat de quan tingui lIoc
la rcunió plcnaria del Comit~ d'Emprcsa; en
aquest cas, ellímit s'amplia al nombre dc conduclors membres dOaquc:stComil~, més els con~uclors quc siguih dclcgals sindicals de la Comissió Dclegada i quc hi hagin d'assistiro
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<?ualse":,ol premi ublingul s'ha de fer constar
en I e.xpedlent pe~onal de I'ltnteressal, en la proporc~ó que s'es~a?lelx, amb vista a ascensos i
canvlS de categona
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ANNEX 1

Article 77

Acumulaci6

S

Sancions

F~dr.racions

Els sindic3ts signantsque tinguin reconeguda la consideracióde mésrepresentatius,d'acord
amb el que eslableix en I'article 6 de la Llei org~nica de lIibertat sindical, i que reuneixin les
condicions del primer par~graCde I'article anterior, tenen dret 3 designar un membre amb
reconeixement de dedicació plena a temps total, que I'ha de nomenar la secció sindical corresponent.

salisfacin els interessats i e~limulin el
restant.

-3

Classificaci¡j

Circumsldnci~s

d~/s aC/~S

aplicab/~s

En el ca~a que es refereixen els 2 primers
par~grafs de I'article anterior s'hande lenir en
comptecoma circumsl~nciesque augmenlenels
m~rils no Irobar-se de servei o no estar obligat
a intervenir i també la manca de miljans adeq1Iats.o qualsevol causasemblanl.
-4

Class~sd~ pr~mis
S'estableixen els premis següents:
Recompenses en met~Hic de 5.000a 50.000
pessetes,segons els casos.
.
Augment de les vacancesfinsal doble de les
que corresponguin a I'interessat reglament~riamenl. sense minva deis seusemoluments. .
Beques i via!ges de peñeccionamenl i estudi:
Diplomes honorífics.
Canes laudatbries.
-5

Bost's

Es considera coro a falla qualsevol acció o
omissió que impliqui una vulneració o un incompliment deis deures de qualsevol mena imposals
per la normativa legal vigenl. Tol el personal és
responsable
de I'exercicí de la seva come~a
fessional.
. pro-2

Qua/i/icació dt' /~sfalrt's
Les falles es classifiquen en 4 calegories: lIeus,
menys greus, greus i moll greus.
La lipificació de. les falte" e.sfa d'acord amb
els anícles segUenls. La cal:!logació i I'enumeració són amb car~cler indicatiu, si bé en allo no
previst cal alenir-se a la normativa d'aplicació
general i en especial a I'article 54 de I'Estalul deis
Ireballado~.
Les falles es cataloguen en el grau superior
si ho aconselle.n la naluralesa, les circumslAncies
o les conseqü~ncies.
La reincid~ncia o reileracíó en la comissió de
les falles implica que aquesles siguin tipificades
en la calegoria superior.
2.1 Faltes lIeus
Tenen la consideració de falles lIeus, entre
d'altres, les següents:
Policía i uniformilat (no reincident).
Dur a terrne accíons o activitals alienes a la
comesa professional que puguin repercutir nega,i~amenl en aquesla o que generin mala imalge (no repetides).
La falla de puntualilal injustificada i no repetida sense excedir les 2 hores.
La inobservan~a lIeu de reglamenls i ordres
de servei.
2.2 Faltes menys greus
Es consideres menys greus. entre d'allres,les
faltes següenls:
A)
L'autoregulació
injustificada del recorregul
assignat, no repelida.
No fer la parada reglamcnl~ria soHicilada.
Les discussions i el tracle incorrecte amb els
vialge~ o companys de feina. sempre que, per
la seva naturalesa, no constillJeixiuna falta d'una
categoria superior.
LcanegJíg~ncia i la deSidia en la feina sem~re
que per les circumsl~ncies () les conseqü~ncles
no s'hagi de qualificar coro a falta d'una calegoría superior.
Ocasionar petils danys c desperfectes en el
material o les instaHacions de ¡'empresa o a
tercers de manera no justificada.
No marcar, injustificadamenl,la
lIolge de control.
L'incompliment

(itxa del re-

,
de regl:!menls i ordres de

servei sense conseqüenciesgreus.

B)
Modificar

el recorregul

de I'aulobús sense

Proc~dim~nl

La concessió deis premis previstos la fa la
Direcció de I'empresa en tots els casos que sigui proceden!.
S'ha de donar lamaxima publicilal i solemnil31 possibles a aquesles concessionsperqu~

aulontzació.
Les faltes de puntualilal injuslificades! repelides sempre que no siguin més de 3 dlns un
periode de 30 dics; la primera falta de punlualilal que excedeixi les 2 hoces.

Faltar 1 dia ínjustificadament a la reina.
La mancade netedat i higiene no habitual. .
No comunicar el canvi de domicilio
No oinplir la documentació de l'empresa o
Cer.hode manera incorrecta, si aixo causa un
perjudici a ¡'empresa.
Fer circular els vehicles de servei sense els
índicadoh de línia per causesimputables aJtre.
baUador.
No retre compte puntuaJmeot de l'accident
o l'incident que impliqui la inten-upció o l'anomalia en el servei.
L'íncompliment reiterat de l'horari de servei
atribuible a ¡'empleat.
No guardar reiteradament la distAnciaregla.
mentAria entre vehiclésestablena pel servei.
Fumar o menjar durant el servei.
Liquidar24 hores roca del tenníni establen
sempre que, per la seva naturalesa, lapse de
.mps Qrepetició, aixo no constitueixi una Cal.
.,Jde mts qualificació.
La perdua deis bítllets de viatge.
Sortir deis dipOsitsensehaver comprovat el
perCectefuncionamcotde lespones i lescancel..
ladores, la fixació deIs retrovisors i també la
correcta col-locacióde tots els indicadors de li.
nia.
Escoltar la rAdio o desenvolupar qualsevol
aJtra activitat prohibida pel Codi de circulació.

Absentar.sedellloc deconducció sense dejo
xar degudamentimmobilitút el vehicle.
2.3 Faltesgreus
Tenenla oonsideracióde greus,entred'aJtres.
les faltessegüents:
La faltes de puntualitat injustificades si són
m6 de J dins un període de JOdies 012 al'any.
FaJtaral serveiconsecutivamenti injustifica.
dament durant 48hoces.
FaJtaral respecteals viatgers i aJpersonal de
l'empresa o insultar.los, sempre que, per natu.
raJesa,no sigui una {alta major.
.
La manipulacióde Jadocumentacióde l'empresao la cornissióvoluntAria d'irregualaritats
en la documentació,sempre que no impliquin
un peljudici per a aquesta,cas en qu~ té el ca.
Acterde molt greu.
EIs desperCectes
o danys notables en el roa.
terial o ínstal-lacionsde I 'empresa o de tercers
produi1sper ractuaciónegligent o imprudent de
I'empleal.
La {altade netedat i higiene notable i continua, pr~viamentadvenida.
Els abusos d'autoritat
periors.

per pan de caps i su-

L'abandonamentinjustificat de la reina sempre que, per la seva naturalesa o conseqjj~ncies, no impliqui una ralla de major grau. ...
L'embriaguesao la to~comania no habituals
en la reina,excepteper al personal en línia.
Ocultar o no comunicar puntualment als superiors lesfaltes del personal a les sevesordres
de qu~ s"hanassabentat,sempre que no impliqui una ralla de major categoria.
Liquidar de 48 a 72 hoces roca del termini
establert sempreque, per naturalesa, lapse de
tempso repetició, aixo no constitu¿ixi una Cal.
ta de mts qualificació.
La indisciplinagreu i la desobedi~ncia de les
ordres que tingui aquestcarActer.
Absentar-sedellloc de conducció sensedeixar degudamentimmobiliwt el vehicle amb risc
notable de despla.;amentdel vehicle.
La inCraccióde reglaments i ordres de servei
que impliqui conseqü~nciesgreus.
-

Oeixarel serveien rlflalilzar lajomada o 10m,
senseesperarel relleu, sempre que per les circumslancieso conseqü~nciesno s'hagi de qualificar com a Callad'una calegoria superior2_4 Falles moll greus
Es poden considerar moll greus, enlre d'alIces,les faltessegüenls:
Les agressionsals passalgers,al pe~onal.de
I'empresai a lerce~ o causardanys dolosamenl
al palnmoni d'aquesls.
En mal~na de bilUels,recaplació i liquidació.
qualsevol a~luacióo maquinació dolosa, Craudulenla o maliciosa i, en especial, rapropiació
o la perdua deis billlels i la recaplació.
EIs accidenlsgreusocasiooalsper imprudtncia o negligenciaque produeixin danys a lerce~
o a la maleixa empresa, o que no .produeixin
danys pero es doni la circumstancia de volunlanelal o mala CeAbsenlar-sedellloc de conducció, sensedeixar degudamenlimmobililZal el vehicle, amb el
resullal de lesionso danys.
L'apropiacióde bénsd'empleals,de rempresa'
o que esliguin SOlala sevacuslOdia.
Les condemnesper senltncia CermadeIs lribunals de juslicia per delicle de robalon, Curt,
Crau,eslaCa.malve~ació i d'altres. comesosCoca
de I'empresaque puguin molivar desconfianc;a
envers raulor.
L'embnaguesao la loxicomania que puguin
aCeclarla segurelal de lerceres personesi I'embriaguesao la loxicomania habituals pel que Ca
a la resla del pe~onal. que reperculeixin negalivamenl en la reina.
L.abandonamenl injuslifical de la reina en
servei pel que Caal pe~onal en linia, regulació
de Iransil. vigilancia de les inslaJ.lacions,guardia i aticeslIocs de responsabilital.
La comissiód.una Callagreu en qut hihagi
mala CemaniCesla.
La manca de rendi~nl en la reina d'una
manera dolosa i conlinuada.
La lercera Callagreu. comesadios dellennini
d'¡ any. si les anleno~ són sancionades.
La simulació de malallia.
Fallar conseculivamenl i injuslificadamenl 3
dies ala reina.
En general. les considerades com a Calles
d'acomiadamenl en rEslalul deIsIreballadors.
-3

Proc~dim~nl

Totes les sancions han de ser acordades per
la Direcció de I'empresa,o qui delegui, que ha
de respectar el procediment segOent:
Les sancionsper faltes lIeus i menys lIeus de
"apartat 2.2.b) anterior són imposades per escrit i d'una manera directa, pr~vies al-legacions
escrites de rinteressat, que poI contestar en el
terrnini maxim de S dies h~bils.
Les sancionsper faltes menys greusprevistes
en rapartat 2.2.a) i també les greus i molt greus
són imposadespr~via incoació de I'expedient
oportú, que s'ha de tramitar segons les formalitats segOenls:
a) Formulació del plec de carrecs amb la
imRutació concreta deIs fets.
b) Comunicació a "afectat, que pot contestar a' plec en 5 dies habils.
c) Practicade les proves que es proposin per
rafecta!.
d) Diclal de la rcsolució.
c) Comunicació a la represen!ació sindical i
posteriormcn! a I'inlcressal.

-4

CirCUlnSlancie.s agr~ujanlS o a/~nU4nlS

Es poden considerar com a circumst~ncies
a.tenuantso agreujantsosegonscorresponguioles
clrcumst~ncics següents:
Evolució laboral.
Dificultar o aIavorir I'aclariment
Intencionalitat.
-5

deis Cets.

Sancions

~ sancionsque soimposinqueden anotades
en rexpedient personal de rintere~at.
Les Caltespoden ser sancionadessegonsles
especificacionssegOents:
a) ~lIeus:
Advert~ncia o amonc.stacióescrita.
Suspensió de sou i CeinadOIdia.
b) Les menys greus: suspensióde sou i Ceina de 2 a 5 dies.
c) Les greus: suspensió de sou i Ceina de 6 a
15 dies.

d) Les molt greus: acomiadament.
-6

Canc~(.lac;6 d~ /~slah~s i ~lss~us ~/~cles

Les Callesqueden cancel.lades si passa un
dete~inat periode de tempssensequese n"hagi
com~s una altra de la mateixa gravetat, segons
les especificacionssegüents:
Lleus: 3 mesas.
Menys greus: 6 mesas.
Greus: 1 any.
.
-7

Pr~scr;pc;6

Doacordamb el que preveu rEstatut deis trcbailadorsoarticle 60.2,les CalleslIeUcs
prescriuen
al cap de IOdic.s; lesgreus, al capdc 20diesiles
molt greus, al cap de 60 diesoa partir de la data
en qu~ rempresa en coneix la comissió, i en tot
cas al cap de 6 mesasque s'hagincom~s.
Les Callesmenys greus prescriuen al cap de
15dies i tenen el mateix tractament que esdetalla en el par~graCanterior.
EIs te~inis d'audi~ncia previstosen rartide
3 interrompen elsde preScripció. En el cas de
Callesmenys greus,greus i molt greus.la instrucció de rexpedient corresponent interromp el
te~ini de prescripció.
ANNEX 3

Unifonnitatlaboral ~n TransporlSd~ Barc~lona,

SA

Transports de Barcelona, 5A, facilita al personal que el tingui assignat I'uniforme COrTesponent al coHectiu de peninen~
~n els periodes i la quantitat especificats. Es diferencien tres
tipus d'W1iforme. 5ón els segilents:
A} Uniforme d'imatge: COrTesp':>nental personal que fa funcions fonamentalrnent de cara
al públic i serveis auxili~, com arnels coHectius
d'explotació, oficines comercials, pone~, ordenances, etcB) Unifonne laboral: destinat aIs opernrls de
Talle~ i Material Mbbil (roba gerga blava).
C} Unifonne de seguretat: pe.:es de roba i
complements destinats a prevcnir accidcnts laborals, detenninats en la Uei de prcvenció de
riscos laborals, fonamentalment vcstuari d'alta visibilitat i cal~al de scgurctat, encarTegat.s
segons les caracteristiqucs t~cniques quc dcscngui el Depanament T~cnic de Prcvenció Laboral, comunicades oponunamcnt en cl Comjt~ dc
5eguretat i Salut.
Després de la nava imatgc quc: cs va fer cn
J'unifonne d'imatge ell996,I'adequació
d~ !cs
peccs dcl vcs~uari laboral i la seva composlCIÓ,
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i el primer Iliurament de vestuari d'alta visibilitat, conclou una reforma global d"imatgc i
adequació de les pecesde roba i deis complemenls que Transpons de Barcelona, SA, Cacilila als empleats que han de dur uniforme. Les
caracteristiquespanicularsde cadape~ de roba,
així com els col.lectiusque han de dur uniforme
i la periodificació de cada lIiurament, es detallen tot seguit. El vestuari pOI ser modificat a fi
d"adaptar-lo a lesnaves realitats Ocircumstancies paniculars de cada moment i de cada lIoc
de treball. Si aquestamodificaciós'ha de dur a
terme, cal Cer-hosaber a la Comissió de Vestuari creada a aquestefecte. Les caracteristiques
dellliurament deis uniformes a cada coHectiu
són les següents:
A) Uniforme d'imátge
-1
En els anysque tinguin un acabamentsenar, s'efectua ellliurament corresponent a la
temporada d"estiu, amb la composició següent:
Home: dues camisesamb rallles (°), un pantaló, un cinturó i tres parells de mitjons.
Dona: dues brusesamb ratUes(O),un pantaló
o faldilla, un cinturó i tres pareUsde mitgesmitjó.
(O)Per als col-lectiusde MIE i olicines comercials. la camisa o brusa ts de color blanco
-2
En els anysque tinguin un acabamentparell, s'efectua ellliurament corresponent a la
temporadad'hivem, ambla composiciósegüent:
Home: una americana, dues camises amb
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rallles C'). un panlaló. una jaquela de puntoun
cinluró. tres parells de miljons i duescorbales.
Dona: una americana, duesbruses amb ralIles C'). un panlaló o faldilla, una jaqueta de
punto un cinluró. tres milges o panlis idos fulards.
(') Per alscol-lecliusde MIE i o/icinescomercials. la camisao brusa ts de color blanco
-3
En els anysque tinguin un acabamenI parell, es lIiura alscoHectius d'imalge de Transporl de Barcelona, SA, la dolació del cal.;al
corresponenl a les dues temporades, d'esliu i
d'hivem.
Observacions:
Els nous ingressosperceben inicialmenl una
unilal mts de panlaló/faldil/a i camisa/brusapel
fel de ser la primera assignació.
El col-lecliu de conductors,porters i ordenances reben una pe.;ade roba (anorac) cada cinc
anys.
La pe.;a d'abric (anorac). segons el model
aproval, es l/jura al coHecliu MIE cada quatre
anys. Així maleix, a aquesl coHecliu se'¡ dota,
segonsel crileri derenovaaó per delerioramenl,
d'un veslil per a I'aigua. cartera ronyonera, carte~ portafolis, xiulel, botesd'aigua,alicatesd'in.
lervenció i placa idenli/icaliva.

B) U"iform~ laboral
-1
Cada exercici es procedeix a l/jurar als
operaris d'aquesl coHecliu el corresponenl

unifonne. composl de dues ca~adores de gerga
blava, dos panlalons de gerga blava, una camisa
de mAniga lIarga, Ires camises de maniga CUria,
dos parells de miljons i un cinluró.
-2
El calr,al d'aquesl col'lectiu lé la caraclerislica de ser calalogal com a calr,al de segurelar (cenifical a aquesl efeclc), i es lIiura als operaris cada 18 mesos.
.
Les caraclerísliques
i ellipus de calr,al els
detennina el Depanamenl T~cnicde Prevenció
Laboral. en vinut de les especificilals de cada
lIoc.
Observacions:
.
Al personal d'aquesl coHectiu que lé funcions a I'aire lIiure (se n'exclou, pcr lanl, el personal del Taller CcnlraJ, Ueval d'algunes seccions
el personal de les quals SUrl a ¡'exterior), se li
Uiura una ~de
roba d:abric (¡¡norac) cada tres
anys.
El personal deis coHeclius esmenlals rep, en
qualitat de peces de roba antifred. una armilla
embuatada i una bufanda elAslica.
C) Uniforme de segurel¡¡1
Als operaris delscoHeclius delerminats pel
Depanamenl T~cnic de Prevenlció Laboral, en
aplicació de la normaliva vigen,t. se'ls facililen
peces de roba d'alta visibilitalllCf ~vilar riscos
laborals. Lcs caracteristiques, els tipus. els modeis de roba i)a quanlitat es "juren d'acord amb
el que preveu la legislació vigelit.

AlóNEX 4

Taulasalarial
P: c3tcgoría profcssional; B: sou base (rctribucíÓ mensual); C: complcmcnt dc catcgoria (rctribució mcnsu31);T: total (rclribució mensual); E: gralificació cxtraordinaria: V: gratificació dc vacanccs;S:sou anual: M: antiguitat mensual;A: antiguitat
anual.

P
55 Cap d'inspectors
37 Cap administratiu de 1a
9 Delineant topOgraC
10 Delineant de la
56 $otscap d'inspectors
35 Cap t~cnic
38 Cap adminislratiu de 2a
64 CapatAs
65 CapatAslIister
63 Cap d'equip
60 Mestre induslrial
61 Contramestre
58 Comandam. interInoexpl.
49 Conductor
14Tecnic d'organització de la
62 Encarregat
;..,
53 XoCerassim. conductor
23 Oficial admtiu. superior
15 Delineant de 2a
16T~cnic d"organització de 2a
67 Oficial de la
54 XoCeroficial de la
390ficialadmliu.dc
la
18Tecnic ajudant ."'.".'
"
69 Oficial de 2a
24 Oficial admliu. de 2a
22 Assistent social
50 Agregat porter
51 Cobrador
71 Ajud. oficial de 3a
26 TeleConisla
72 Renlacotxes

B
94.402
94.529
95.387
95.387
92.887
93.136
93.136
90.386
90.386
90.386
92.506
92.506
92.022
90.138
91.860
90.766
90.138
90.138
90.807
90.489
87.770
87.770
89.112
89.170
86.748
88.061
87.795
86.106
85.831
84.614
85.707
83.937

C

77.945

T'
171.027
170.629
170.097
170.097
168.726
168.628
168.628
168.331

77.942

168.328

77.939

168.325
167.697
167.664
167.457

76.625
76.100
74.710

74.710
75.839
75.492
75.492

75.191
75.158
75.435
76.018

74.126
74.983
75.396
74.741
73.905

74.034
76.651
76.627
74.321

73.842
75.794
73.859
73.423
73.862

74.002
74.742

72.855
74.431

p
92 Ordenanlja porter
28 Auxiliar admtiu.
75 Mosso de magatzem
74 Especialista...,
95 Dona de la neleja
76 Aprenent de 3r any
77 Aprenenl de 2n any
78 Aprenent de 1r any

p

55 Cap d'inspectors
37 Cap adrninistratiu de la
9 Delineant topOgraC
166.156
10 Delineant de la
165.986
56 Sotscapd'inspectors
165.749
35 Cap t~cnic
,
165.534
38 Cap adrninistratiu de 2a
164.879
64 CapatAs..:
164.712
65 Capat3s lIister
164.523 63 Cap d"equip
164.421
60 Mestre industrial
164.397
61 Contrarnestre
,
163.433
58 Cornandarn. intenn. expl.
163.012
49 Conductor
162.542
14T~cnic d'organització de la
161.920
62 Encarregat
161.218
53 Xorer assirn. conductor
159.968
23 Oficial adrntiu. superior
159.833
15 Delineant de 2a
159.356
16T~cnic d'organilzació de 2a
158.562 , 67 Oficial de la
158.368
54 Xorer oficial do:1a

B
84.980
85.707
83.443
83.443
83.277
57.920
55.431
52.940

E
171.027
170.629
170.097
170.097
168.726
168.628
168.628
168.331
168.328
168.325
:167.697
167.664
167.457
166.156
165.986
165.749
i65.534
164.879
164.712
164.523
164.421
164.397

c
73.327
72.373
74.311
74.265
73.006
49.978
48.592
47.205

T
158.307
158.080
157.754
157.708
156.283
107.898

104.023
100.145

v
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709
70.709

S
2.807.141
2.800.773
2.792.261

2.792.261
2.770.325
2.768.757
2.768.757
2.764.005
2.763.957
2.763.909

2.753.861
2.753.333

2.750.021
2.729.205
2.726.485
2.722.693
2.719.253
2.708.773
2.706.101
2.703.077
2.701.445
2.701.061

E

p
39 Oficial admtiu. de la
18T~cnic ajudant
69 Oficial de 2a
24 Oficial admtiu. de 2a
22 Assistent social
50 Agregat poner
51 Cobrador
71 Ajud. oficial de 3a
26 Telefonista
72 Rentacotxes
92 Ordenan~ poner
28 Auxiliar admtiu.
75 Mosso de magatzem
74 Especialista
95 Dona de la neteja
76 Aprenent de 3r any
77 Aprenent de 2n any
'8 Aprenent de Ir any

~

163.433
163.012
162.542
161.920
161.218
159.%8
159.833
159.356
158.562
158.368
158.307
158.080
157.754
157.708
156.283
::.107.898
104.023
100.145

p
55 Cap d"inspeclors
:
37 Cap administraliu de la
9 Delineant topOgraf
10 Delineanl de la ",.,...""""""""""",.,."""".".,..,.,
56 Sotscapd'inspectors
;
35 Cap t~cnic
,
38 Cap adminis~raliude 2a """'.""""""."""""""""""
64 CapalAs
65 CapatAslIister
:
63 Cap d'equip :
60 Mestre industrial
61 Conlramestre
58 Comandam. interm. expl.
49 Conductor
14T~cnic d'organilzació de la
62 Encarrigat
,
53 Xofer assim.conductor
23 Oficial admliu. superior
15 Delineant de 2a
16T~cnic d'organització de 2a
67 Oficial de la
54 Xofer oficial de la
39 Oficial admliu. de 1a
:
18T~cnic ajudant
,
69 Oficial de 2a
,
24 Oficial admtiu. de 2a
:
22 Assislent social
50 Agregal porter
,
51 Cobrador
,
71 Ajud. oficial de 3a
:
26 Telefonista
,
72 Rentaco.lxes
,
92 Ordenanl;aporter
28 Auxiliar admliu.
:
75Mosso de magatzem
:..:
74 Especialista
,
"""'
:
95 Dona de la neteja
,
76 Aprenenl de 3r any
,
77 Aprenens de 2n any
78 Aprenenl de ir any
:

v
70.709
7 .709
7 .709
7 .109
7 .709
7 .709
7 .709
7 .709
7 .7<>9
7 .709
7 .709
7 .709
7.709
7 .709
7 .709
7 .709
7 .709
7 .709

M
.720
726
769
4.769
.644
:.4657
.657
4519
4519
4519
4 625
4625
4601
4507
4593
4538
4 7
4 507
4 40
4524
4 89
4 389
4 456
4459
4337
4403
4390
4 305
4 292
4231
4 285
4 197
4249
4285
4 172
4 172
4 164
2 896
2m
2 647

s
2.685.637
2.678.901
2.671.381
2.661.429
2.650.197
2.630.197
2.628.037
2.620.405
2.607.701
2.604.597
2.603.621
2.599.989
2.594.773
2.594.037
2.571.237
1.797.077
1.735.077
1.673.029
A

75.520
75.616
76.304

76.304
74.304
74.512

74.512
72.304
72.304
72.3.04
74.(XX)
74.(XX)

73.616
72.112

73.488
72.608
72.112

72.112
72.640

72.384
70.224
7Q.224
71.296

71.344
69.392
70.448
70.240

68.880
68.672
67.696

68.560
67.152

67.984
68.560
66.752
66.752
66.624

46.336
44.352
42.352

c
Delineant de la
:
Sotscap d'inspectors
Cap.t~cnic
Cap administraliu de 2a
Capat~s
Capat~s lIister
Cap d'equip
,
Mestre industrial
Contramestre
Comandam. interrn. expl.
Conductor
T~cnic d'organització de la
Encarregat
XoCerassim. conductor
Oficial admtiu. superior
Delineant de 2a..,
Tecnic d'organització de 2a
Oficial de la
XoCeroficialde la
Oficial admtiu. de la
T~cnic ajudant:
Oficial de 2a
Oficial admtiu. de 2a
Assistent social
Agregat poner
Cobrador
Ajud. oficial de 3a
TeleConista
Rentacotxes
Ordenan~ porter
Auxiliar admtiu.
Mosso de magatzem
Especialista
;
Dona de la neteja
Aprenent de 3r any
Aprenent de 2n any
Aprenent de Ir any

c
Cap d'inspecto~
Cap administratiu de la

o

183
179
179
179
174
174
174
178
178
177
173
177

115
173
173

175
174
169
169
171
171
167
169
169
166
165
163
165
161
163
165
160
160
160
111
107
102

2

3

192
187
188
188
182
182
182
186
186
185
182
185
183
182
182
183
l82
177
177
180
I~()
175
177
177
173
173
170
173
169
171
173
168

201

168
168
117
112
107

5

6

7

8

,...216
216

225
225
227
227
221
222
222
215
215
215

233
234
236
236
230
230
230
223
223
223
229
229
228
223
227
224
223
223
225
224
217
217
220
220
214
218
217
213
212
209
212
208
210

242
242
245
245
238
239
239
232
232
232
237
237
236
231
236
233
231
231
233
232

Delineantto~graC

218

Delineant de la
Sotscap d'inspectors
Cap t~cnic
Cap administratiu de 2a

218
213
213
213

Capat3s

207

.Capat3s lIister
Cap d'equip
Meslre industrial
Contramestre
Comandam. interm. expl.
Conductor
T~cnic d'organització de la
Encarregat
.Xorer assim. conductor
Oficial admtiu. superior
Delineant de 2a
T~cnic d'organització de 2a
Oficial de la
Xorer oficial de la
Oficial admtiu. de la
T~cnic ajudant
Oficial de 2a
Oficial admtiu. de 2a
Assistent social
Agregat porter

0.5

175
170
171
171
166
166
166
169
169
169
165
168
166
165
165
166
166
161
161
163
:. 163
159
161
161
158
157
155
157
154
156
157
153
153
153
106
102
97

207
207
212
212
211
206
210
208
206
206
208
207
201
201
204
204
199
202
201
197

Cobrador

196

Ajud. oficial de 3a

194

Teleronist3

196

Rent3cotxes
Ordenan~a porter

192
195

220
220
219
215
219
216
215
215
216
215
209
209
212
212
207
210
209
205
204
201
204

200
202

225
225

228
229
222
226
225

221
220
217
220
215
218

196
196
196.

lW
lW
1W
195
195
194

190
193
191
190

190
191
191

185
185
188
188
183
185

185
181
181
178
181

177
179

181
176
176
175

122
117

111.
9

251
251
253
253
247
247
247
240
240
240
246
246
244
239
244
241
239
239
241
240
233
233
237
237
230
234
233
229
228
225

4

210
204
205
205
199

199
199
203
203
202
198
202
199
198
198

200
199
193
193
196
196
191
194
193
189
189
186
188
184
187
188
183
183
183
127
122
116
10

259

260
262
262
255
256
256
248
248
248
254
254
253
248
252
249
248
248
249
249
241
241
245
245
238
242
241
237
236
232
235
228
223 231
226 233

Auxiliar admliu.
Mosso de magalzem

196
191

Especialisla
Dona de
Aprenenl
Aprenenl
Aprenenl

204
199
199
198
138
132
126

191

la neleja
de 3r any
de 2n any .'..""'
de Ir any

191
133
'...'..' 127
121
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212
206
206
206

228

220
214
214
214
149
142
136

143

137
131

222
222
221
154
147
141

235
229
229
229
159
152
145

Ajuda
Ajuda

escolar:
pcr
minusvalidesa

Ajuda
(mAxim):

pcr

Anicle

649'mes

Hor~s extraordinaria p~r a /998
C: calcgoria pro(cssional; 1: impon de Ics horcscxlra.
ordinirics.

18.743'mes

minusvalidesa

.14.415 'mes

Nupcialitat:
(99.082.135)
NataJitat:
(mínim):

C

1

Cap d'inspectors
Cap administratiu

de la

Delineant top?¡graC
Delineant de la

1.574

Cap t~cnic

1.985
de 2a """""""""""""

CapatAs

1.985

1.527

CapatAs lIister

1.527

Cap d'equip

1.527

Mestre industrial
Contramestre
Comandam. intenn. expl.

1.718
1.718
1.681

Conductor

1.548

T~cnic d'organitzaci6

de la .:

Encarregat

1.681

,

1.698

Xofer assim. conductor
Oficia! admtiu. superior """""".""'.""'"
Delineant de 2a
T~cnic d'organitzaci6 de 2a "'.""""""""
Oficial de la
Xofer oficial de la """"""""""""""""'"
Oficial ac;lmtiu. de la
T~cnic ajudant

1.542
1.633
1.648
1.622
1.515
1.515
1.631
1.596

Oficial de 2a """""""""""""""""""."""

1.492

Oficial admtiu. de 2a

1.628

Assistent social

1.627

Agregat poner

1.492

Cobrador

1.492

Ajud. oficial de 3a

1.468

Telefonista
Rentacotxes

1.613
1.448

:

Ordenan~a porter
Auxiliar admtiu. """""""'
Mosso de magatzem

1.484
, 1.613
1.459

Especialista
Dona de la neteja

;

...3.242

1.707
1.707

:

Sotscap d'inspectors
Cap administratiu

...1.297

1.605
2.019

,

:

1.459
1.448

Aprenent de 3r any
Aprenent de 2n any
Aprenent de 1 r any

Anicle 3
Denúnc;a d~1 Conv~n;
El present Conveni es prorrogar~ d'any en
any si al terrnini de la seva vigtncia no existís cap
denúncia expressa per quaJscvoJde les pans signants amb una antelació núruima d'l mes. En tot
cas, les condicions econ~mi,~ues seran negociades anua!ment.

RESOLUCIÓ
d~ 15 d'abril d~ 1999. p~r la qual ~S disposa la
inscripció i la publicació d~ l"acord d~ r~visió d~1
Conv~ni co¡'¡~cliu d~ Ir~ball d~ l"~mpr~sa C~nIr~d~ CdlcuJ d~ Borsa, SA,p~ral"any 1999 (codi
d~ conv~ni liúm. 080582).
Vist I'acord de revisió del Conveni coHectiu
de treb'all de I'empresa Centre de C~lcul de
Borsa, SA, subscrit pcls represcntants de I'empresa i deis seus treballadors el día 15 de mar~
de 1999, i de conCorrnitat amb el que disposen
els anicles 90.2 i 90.3 del Reial decret legisla ti u
111995,de 24 de mar~, pcl qual s'aprova el Text
reCós de la Llei de I'Estatul deis treballadors;
I'anicle 2.b} del Reia' decret 1040/1981, de 22
de maig, sobre registre i diposit de convenis
col'lectius de treball; "article
11.2 de la Llei
org~nica 411979, de 18 de desembre, de I'Estatul d'autonomia de Calalunya, i altres norrnes
d'aplicació,

Article 4
Comp~nsació i absorció
Les condicions pactades es compensen en la
seva totalitat amb les que van regir anterior.
mento ja siguin per millares pactades uniJalera!.
ment concedides o d'origen Ic:gal,quaIsevol que
sigui el seu tipus Q naturalesa.
, Expressament, queden compensats amb les
miUores i disposicions d'aqu~;t Conveni els drets
adquirits de tipus laboral iea)nómic que aIstre.
baUadors d'aquesta empresa els van ser recone.
guts individualment
al seu ingr6 a rempresa,
per raó de la seva vinculació aqlerior amb el
CoJ.legi Oficial d' Agents de Canvi i Borsa de
Barcelona.
Les disposicions legals futures que puguin
implicar variació en tots o en algun deis conceples pactats, tan soIs tindran ,:fidci~ si, global.
ment considerades i en cbmput anual, superen
el present Convenio En cas ccntrari, es'conside.
raran absorbides per les mill,ores que s'hi esta.
bleixen.
'

RESOLC
-1 Disposar la inscripció de I'acord de revisió
del Conveni col-lectiu de treball de I'empresa
Centre de CAlcul de Borsa, SA per a I'any 1999
al Registre de convenís de la Delegació Terri:
torial de Treball de Barcelona.

Anicle 5

Garanria r~rribuiaora

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui
en el Diari Oficial d~.lo G~n~rolilol d~ CololWtya.

El presen! Conveni !~ ~a!urale.sade mínim
obliga!ori, es respectaran I~ ,:ondicionseronl>miqu~dels !rebalJadorsque,lJerronttacteo per
concessió individual posrenor, !inguin assenyaladesrelribucions salarialssupcnorsa lestixades
pel presen! Convenio

Barcelona, 15 d'abril de 1999

Anicle 6
Vincu/ació

FRANCISCA ANTOUNOS

Delegada territorial

~4
AlIres

2

Amb;ll~mporal
El presenl Conveni enlrar~ en vigor 1'1 de
gener de 1999 i tindr~ eCectes econ~mics des
d'aquesta data. La seva durada ser~ de 2 anys,
a comptar de la data de la se"a entrada en vigor.

I JIM~EZ

de Barcelona en Cuncions

a /a rota/irar

A efec!esde I'aplicació del Converu, lesrondicions pactadesen aqucst(onnen un!oI org~c
i indivisible i seran consideradesglobalmen!.

Tronscripció lil~rol d~/I~.r1 signol p~r I~s poriS
conc~ples

r~/ribulius

Anicle
7 Parirdria del Convj~ni '.
Comissió

p~r Q /998

Plus de treball en dia festiu:
Plusd'horari panit
(de
a dissabte):
Plusdilluns
d:horari
partir
.
(restl:soficials i diumeqges):
Plus de bus de laboratori:
Prima de mec~nicsen finja:
Plus de cobramenl
i conducció en finja:
Plus de despla¡;ament:
Festadoblada:
Vacancesrara de tanda: ,
Vinculació a l'empresa:

798 'dia
500 fuora
600 fuora
650 'dia
11.300'mes
6.250 'mes
637 'dia
10.019'día
30.000.
~.44.176

ACORD
d~ r~isj6 d~[ conv~nj CO[.l~Cli11
d~ lT~boll d~ r~mpr~so C~nlr~ d~ CO[CII[ d~ Borso, SA, p~r o rony

/999
CAPtTOL

I

Disposicions genera/s
Article

I

Ambitd"aplicaci6

E~ presenl Conveni col-lecliu regula les rela.cions de IrebalI entre rempresa O:nlre de Qlcul

-1
Es man!~ la Comissió ~!ixta per a la interpre!ació i la vigil~ncia del comp/imenrd'aquest
Conveni, així com per assumir lescomesesespecífiques que se li assignin .:n aques! Conveni, sens perjudici de lescompe1~ncieslegalInen!
a!ribuides a la junsdicció del !reball.
-2
La ComissióMixta es!ar~integradaper un
representan! deis !reballadors i per un representan! de"rempresa designa! p<~ella.
-3
L'esmen!ada Comissi() por u{ili!zar els
serveis,pCnnanen!so ocasionals,d'assessors.
en
!Ole~les mal~ries que siguin ,je la sevac°!Dpe!~ncla. Quan els asscssorssiguin designalSper

