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RESOLUCIÓ
TRE/4009/2007, de 14 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publi-
cació del 2n Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors de malalts 
i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya (codi de conveni núm. 7901955).

Vist el text del 2n Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors 
de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la Comunitat au-
tònoma de Catalunya, subscrit per la part empresarial pels representants de la 
Asociación Catalana de Empresarios de Ambulancias i per la part social pels 
representants de CCOO i d’UGT, els dies 29 d’octubre de 2007 i 11 de desembre 
de 2007, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 
313;;7."fg"46"fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"
vtgdcnncfqtu="nÓctvkeng"40d+"fgn"Tgkcn"fgetgv"326213;:3."fg"44"fg"ocki."uqdtg"tgikuvtg"
k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="nÓctvkeng"392030g+"k"l+"fg"nc"Nngk"qti§pkec"
814228."fg"3;"fg"lwnkqn."fg"tghqtoc"fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c."k"cnvtgu"
normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del 2n Conveni col·lectiu de treball per a empreses 
i treballadors de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la 
Comunitat autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 7901955) al Registre de 
convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

PqvkÝswgw"cswguvc"Tguqnwek„"c"nc"Eqokuuk„"Pgiqekcfqtc"fgn"Eqpxgpk0

Barcelona, 14 de desembre de 2007

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball per a empreses i treballadors de transport de malalts i accidentats 
en ambulància (transport sanitari) de la Comunitat Autònoma de Catalunya

DISPOSICIÓ PRELIMINAR

Gp"hwpek„"fg"nc"ngikvkocek„"k"ecrcekvcv"ngicn"tgeqpgiwfc"o¿vwcogpv"rgt"ngu"rctvu."
s’acorda aquest Segon Conveni col·lectiu de Transport Sanitari a l’àmbit de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, subscrit per ACEA, UGT i CCOO, designant als 
ghgevgu"ngicnu"rgtvkpgpvu"eqo"c"fqokeknk"fg"ngu"rctvu"gnu"ugi¯gpvu<

Associació Catalana d’empresaris d’Ambulàncies (ACEA), carrer Roger de Llùria, 
66."9fl"6c."2:22;"Dctegnqpc="EEQQ"Hgfgtcek„"fg"Eqowpkecek„"k"Vtcpurqtvu."Xkc"
Laietana, 16, 2a, 08003 Barcelona, Federació Nacional de Transports, Comunica-
cions i Mar, UGT Catalunya, i F.S.P. UGT Catalunya, Rambla de Santa Mònica, 
10, 3r, 08002 Barcelona.
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CAPÍTOL 1
Disposicions generals

SECCIÓ PRIMERA

Àmbit

Article 1
Éodkv"hwpekqpcn

Les disposicions del present Conveni seran d’aplicació als/les treballadors/es i 
empreses, dedicades al transport sanitari.

El present Conveni serà d’aplicació a tots els treballadors/as que desenvolupen 
els seus serveis en les empreses indicades anteriorment, qualsevol que sigui la seva 
ecvgiqtkc"rtqhguukqpcn."cod"nc"¿pkec"gzegrek„"fgnu"cnvu"e§ttgeu"c"swfl"gu"tghgtgkz"
l’article 2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de Març.
Codfwgu"rctvu"gzrtguucogpv"ocpkhguvgp"nc"ugxc"kpvgpek„"fg"pq"rcevct"ceqtfu"gp"

§odkvu"kphgtkqtu"cn"fÓcswguv"Eqpxgpk0

Article 2
Àmbit territorial
Gn"rtgugpv"Eqpxgpk"fiu"fÓ§odkv"pcekqpcn"fg"Ecvcnwp{c"k"chgevct§"cnu"egpvtgu"fg"

vtgdcnn"eqortguqu"fkpu"gn"ugw"§odkv"hwpekqpcn."ukvwcvu"cn"vgttkvqtk"fg"nc"Eqowpkvcv"
Cwv”pqoc"fg"Ecvcnwp{c."gpectc"swg"gn"fqokeknk"fg"nÓgortguc"guvkiwk"wdkecv"hqtc"
de la mateixa.

SECCIÓ SEGONA

Xkiflpekc."fwtcfc."rtqttqic"k"fgpwpekc"rgt"nc"ugxc"tgxkuk„"q"tguekuuk„0

Article 3
Xkiflpekc
Gn"rtgugpv"Eqpxgpk"eqnángevkw"gpvtct§"gp"xkiqt"c"vqvu"gnu"ghgevgu"gn"fkc"3"fg"ciquv"

de 2006.
Així mateix, aquest Conveni té una durada de 4 anys, de tal manera que els seus 

ghgevgu"Ýpcnkv¦ctcp"gn"53"fg"fgugodtg"fg"422;0
Ocnitcv"swg"gn"eqpxgpk"Ýpcnkv¦k"gn"53"fg"fgugodtg"fg"422;."gn"ucnctk"dcug"gu"xgwt§"

cevwcnkv¦cv"c"rctvkt"fgn"3"fg"hgdtgt"fgn"4232"cod"nc"uwoc"fg"nc"swcpvkc"tguwnvcpv"fg"
crnkect"nc"ugi¯gpv"hqtownc<
722Ú"z"*KRE"4229-KRE"422:-KRE422;+0
Es a dir, primer es sumaran els percentatges coneguts d‘IPC estatal real dels anys 

cpvgtkqtu"k"gu"ownvkrnkectcp"rgnu"722Ú."uwocpv"nc"zkhtc"tguwnvcpv"cn"xcnqt"fgn"ucnctk"
base de aquell moment.
Gn"xcnqt"tguwnvcpv"ugt§"fÒcrnkecek„"c"rctvkt"fg"nÒ3"fg"hgdtgt"fg"4232"k"ugtxkt§"fg"dcug"

rgt"nc"pgiqekcek„"fgn"hwvwt"eqpxgpk0

Article 4
Denuncia del Conveni
Gn"rtgugpv"Eqpxgpk"swgfct§"cwvqo§vkecogpv"fgpwpekcv"c"nc"ugxc"Ýpcnkv¦cek„0
No obstant, l’anterior, i per evitar el buit normatiu que en altre cas produiria un cop 

vençuda la seva vigència inicial, o la de qualsevol de les seves pròrrogues, continuarà 
tgikpv"gp"nc"ugxc"vqvcnkvcv."vcpv"gp"gn"ugw"eqpvkpiwv"pqtocvkw"eqo"qdnkicekqpcn."Ýpu"
que sigui substituït per un altre.
Nc"Eqokuuk„"pgiqekcfqtc"fgn"pqw"eqpxgpk"gu"eqpuvkvwkt§"hqtocnogpv"gp"gn"vgtokpk"
o§zko"fÓwp"ogu"c"rctvkt"fg"nc"fcvc"gp"swg"gn"eqpxgpk"ukiwk"fgpwpekcv"gp"nc"hqtoc"
prevista a l’apartat anterior, sempre que alguna de les parts presenti la seva proposta 
fg"oqfkÝecek„0
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SECCIÓ TERCERA

Prelació de normes, compensació, absorció, vinculació a la totalitat

Article 5
Prelació de normes
Fqpcfgu"ngu"rgewnkctkvcvu"swg"eqpeqttgp"gp"nÓ§odkv"swg"gu"tghgtgkz"cswguv"Eqp-

veni, allò que han acordat per les parts regula amb caràcter general les relacions 
entre l’empresa i els seus treballadors en totes les matèries compreses en el seu 
eqpvkpiwv."Ýpu"k"vqv"cswgnngu"nc"tgiwncek„"fg"ngu"swcnu"gu"rcevc"fg"hqtoc"fkhgtgpv"c"
la qual contempla la norma general aplicable.

En tot allò que no es trobi previst en aquest Conveni s’aplicarà la normativa 
laboral vigent.

Article 6
Compensació i absorció

Les millores econòmiques globals contingudes en aquest Conveni compensaran i 
absorbiran les vigents en les empreses que siguin superiors a les aquí pactades, tret de 
ngu"gurgekÝecekqpu"swg"ofiu"gpfcxcpv"gu"hctcp"c"nc"ocpgtc"fÒcrnkecek„"fg"nc"rwlcfc0

El conjunt de pactes que conté el present conveni col·lectiu substitueix, les 
condicions, tant econòmiques com de treball existents en la seva entrada en vigor 
en les empreses per la qual cosa, aquestes i qualsevulla altres queden compreses i 
compensades amb la nova regulació convinguda, i això independentment del seu 
origen, caràcter, naturalesa, denominació i quantia.
Gp"swcp"c"ngu"fkurqukekqpu"hwvwtgu"swg"gu"rwiwkp"rtqownict"fwtcpv"nc"xkiflpekc"

fgn"eqpxgpk."pqofiu"vkpftcp"crnkecek„"k"gÝe§ekc"rt§evkec"swcp."eqpukfgtcfgu"gp"gn"
seu conjunt i còmput anual, superin les condicions del present conveni.

Article 7
Xkpewncek„"c"nc"vqvcnkvcv
Ngu"eqpfkekqpu"rcevcfgu"gp"cswguv"Eqpxgpk"hqtogp"wp"vqv"qti§pke"k"kpfkxkukdng"k."

cnu"ghgevgu"fg"nc"ugxc"crnkecek„"rt§evkec."ugtcp"eqpukfgtcvu"inqdcnogpv0
Gp"gn"uwr”ukv"swg"nÓcwvqtkvcv"cfokpkuvtcvkxc"q"lwfkekcn"eqorgvgpv."hgpv"¿u"fg"ngu"ugxgu"

hcewnvcvu."pq"jqoqnqiwfiu"cniwpu"fgnu"ugwu"ctvkengu"q"rctv"fgn"ugw"eqpvkpiwv."gn"rtgugpv"
Eqpxgpk"swgfct§"pwn"k"ugpug"ecr"gÝe§ekc."jcxgpv/pg"fg"rtqegfkt"c"nc"tgeqpukfgtcek„"
del seu total contingut, tret que el contingut de dit article o articles no tinguin un 
contingut econòmic, en tal cas, es revisaran només els articles rebutjats.

Article 8
Garantia personal
Els pactes, clàusules i condicions vigents en qualsevol contracte considerats glo-
dcnogpv"k"swg"gp"gn"e”orwv"cpwcn"kornkswkp"eqpfkekqpu"ofiu"dgpgÝekqugu"rgt"cn"
treballador o grup de treballadors, en relació amb les quals s’estableixen, subsistiran 
com a garantia personal dels qui vinguin gaudint de les mateixes, sense perjudici de 
ngu"gzegrekqpu"swg"ofiu"gpfcxcpv"gu"hctcp"c"nc"ocpgtc"fÒcrnkecek„"fg"nc"rwlcfc0

SECCIÓ QUARTA

Subrogació

Article 9
Subrogació del contracte amb l’administració o empreses privades

Quan una empresa perdi l’adjudicació dels serveis concertats mitjançant concurs 
públic de gestió de serveis públics, per resolució o terminació del contracte amb 
l’administració, o terminació del contracte amb entitats privades, y no decideixi 
cuuwokt"nc"rncpvknnc"eqphqtog"c"nÒcrctvcv"g+."nc"pqxc"gortguc"cflwfkecv§tkc"guvct§"
obligada a subrogar-se en els contractes laborals dels treballadors que venien prestant 
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aquest servei, respectant en tot cas la modalitat de contractació dels mateixos, i els 
drets i obligacions que hagin gaudit en els set mesos anteriors a l’adjudicació en 
l’empresa substituïda, sempre que aquests provinguin de pactes i acords lícits que 
s’hagin posat en el seu coneixement juntament amb la documentació pertinent.

L’empresa, 15 dies abans de l’inici de l’activitat comunicarà als treballadors 
uwdtqicvu."gn"pqw"nnqe"fg"vtgdcnn."vqtpu."k"tguvc"fÓgurgekÝecekqpu"rtgekugu"rgtswfl"
es coneguin las noves condicions de treball, sempre que les condicions de la part 
eqpvtcevcpv"jq"hcek"rquukdng0

a. Aquesta subrogació de personal es produirà única i exclusivament respecte 
fgnu"ugi¯gpvu"vtgdcnncfqtu<

1  Treballadors en actiu, amb una antiguitat mínima en el servei objecte del 
contracte dels darrers set mesos anteriors a la data de publicació del concurs sigui 
quina sigui la modalitat del seu contracte de treball, amb independència que, amb an-
terioritat a l’esmenta’t període de set mesos, haguessin treballat en altra activitat.

2  Treballadors, amb dret a reserva de lloc de treball, que en el moment de l’ad-
judicació de l’activitat tinguin una antiguitat mínima de set mesos en la mateixa i 
es trobin malalts, accidentats, en excedència, vacances, permís, descans maternal, 
servei militar o situacions anàlogues.

3  Treballadors de nou ingrés que per exigència del client s’hagin incorporat a 
l’activitat com a conseqüència d’una ampliació, en els set mesos anteriors a la nova 
adjudicació d’aquella.

4  Treballadors amb contracte d’interinitat que substitueixin a alguns dels tre-
balladors esmentats a l’apartat 2, amb independència de la seva antiguitat i mentre 
duri el seu contracte.

5  Treballadors, que substitueixin a altres que es jubilin, havent complerts 64 
anys dintre dels set darrers mesos anteriors a l’adjudicació de l’activitat i tinguin 
una antiguitat mínima en la mateixa dels set mesos anteriors a la jubilació, en els 
termes i condicions del Reial Decret 1194/1985 de 17 de juliol.
6  No obstant l’anterior, queden exclosos de l’aplicació de la present clàusula de 
subrogació aquells empleats que siguin directius en la seva empresa, així com 
cswgnnu"nnkicvu"rgt"xkpengu"fg"eqpucpiwkpkvcv"k"cÝpkvcv."vtgv"swg"cetgfkvkp"nÓgzkuvflpekc"
de relació contractual.
d0"Vqvu"gnu"uwr”ukvu"cpvgtkqtogpv"eqpvgorncvu"uÓjcwtcp"fÓcetgfkvct"hghcgpvogpv"

i documentalment per l’empresa cessant a l’adjudicatària, als seus treballadors, i 
als representants d’aquests, mitjançant els documents que es detallen en l’apartat 
i, en el termini de deu dies hàbils, comptadors des que l’empresa adjudicatària l’hi 
tgswgtgkzk"hghcgpvogpv"c"nÓgortguc"eguukqp§tkc."ugortg"swg"gu"vtcevk"fg"fqewogpvu"
que ja s’hagin emès o que es deguessin haver emès.
Cnu"ghgevgu"fg"nÓcetgfkvcek„"gpvtg"nÓgortguc"eguucpv"k"nÓgortguc"cflwfkecv§tkc"

uÓcenctgkz"swg"gu"eqpukfgtgp"okvlcpu"hghcgpvu"fg"eqowpkecek„"gnu"ugi¯gpvu<"gpxkcogpv"
fg"nc"fqewogpvcek„"rgt"eqpfwevg"pqvctkcn."okvlcp›cpv"dwtqhcz."vgngitcoc"q"oflvqfg"
equivalent que deixi constància del contingut.

c. Els treballadors que no haguessin gaudit de les seves vacances reglamentàries 
al produir-se la subrogació les gaudiran amb la nova adjudicatària del servei, que 
només abonarà la part proporcional del període que a ella correspongui, atès que 
nÓcdqpcogpv"fg"nÓcnvtg"rgt‡qfg"eqttgurqp"c"nÓgortguc"eguucpv."swg"jcwt§"fÓghgevwct/
lo en la corresponent liquidació.
f0"NÓcrnkecek„"fÓcswguv"ctvkeng"ugt§"fÓqdnkicv"eqornkogpv"rgt"c"ngu"rctvu"swg"xkpewnc<"

empresa cessant, nova adjudicatària i treballador. No obstant això per acord mutu de 
la cessant i el treballador, podrà aquest romandre en l’antiga empresa adjudicatària. 
En aquest cas, la cessant no podrà cedir a cap altre treballador que no prestés el seu 
treball en l’activitat objecte del contracte, si la cessionària no ho acceptés.
g0"Gp"ecu"swg"nc"eqowpkecek„"pq"gu"rtqfwgkzk"gp"fÓkpfghgevkdng"vgtokpk"octecv"

s’entendrà que l’empresa opta per l’assumpció de dit personal laboral, succeint el 
mateix per a aquelles dades i/o relació de personal que es comuniqui amb posteri-
oritat al termini establert.
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h0"Nc"uwdtqicek„"ghgevkxc"gu"rtqfwkt§"gp"gn"oqogpv"gp"gn"swcn"nc"pqxc"cflwfkecv§-
ria comenci a prestar serveis i no abans, essent la relació laboral anterior a aquest 
moment de l’exclusiva responsabilitat de la cessant.
i0"NÓgortguc"eguucpv"tgurqpft§"fg"ngu"eqpugs¯flpekgu"fgtkxcfgu"fg"nc"hcnugfcv"

q"kpgzcevkvwf"ocpkhguvc"swg"nc"kphqtocek„"hceknkvcfc"rwiwk"rtqfwkt"c"nÓgortguc"
adjudicatària, sense perjudici de la reversió a la mateixa dels treballadors indegu-
dament subrogats.

h. Els membres del Comitè d’empresa, els Delegats de personal i els Delegats 
sindicals, podran optar, en tot cas, entre romandre en la seva empresa o subrogar-se 
en l’empresa adjudicatària, excepció del cas que hagués estat contractat expressa-
ogpv"rgt"qdtc"q"ugtxgk"fgvgtokpcv"rgt"cn"egpvtg"chgevcv"rgt"nc"uwdtqicek„."q"swg"nc"
uwdtqicek„"chgevk"c"nc"vqvcnkvcv"fgnu"vtgdcnncfqtu0
k0"NÓgortguc"eguucpv"jcwt§"fg"hceknkvct"c"nc"pqxc"cflwfkecv§tkc"gnu"ugi¯gpvu"fqew-
ogpvu<//"EgtvkÝecek„"gp"nc"swcn"jcwtcp"fg"eqpuvct"gnu"vtgdcnncfqtu"chgevcvu"rgt"nc"
subrogació, amb nom i cognoms, data de naixença, estat civil, document nacional 
fÓkfgpvkvcv."p¿ogtq"fÓcÝnkcek„"c"nc"Ugiwtgvcv"Uqekcn."p¿ogtq"fg"Ýnnu."pcvwtcnguc"
fgnu"eqpvtcevgu"fg"vtgdcnn."k"ecvgiqtkc"rtqhguukqpcn"*ugiqpu"nc"encuukÝecek„"fÓcswguv"
Eqpxgpk+//"Qtkikpcn"q"hqvqe”rkc"eqorwnucfc"fgnu"ugv"fcttgtu"tgdwvu"fg"ucnctku"fgnu"
vtgdcnncfqtu"chgevcvu0//"Hqvqe”rkc"eqorwnucfc"fgnu"VE13"k"VE14"fgnu"ugv"fcttgtu"oguqu."
o els corresponents documents o suports que legalment ho substitueixin.-- Relació 
fg"rgtuqpcn."gurgekÝecpv<"pqo"k"eqipqou."p¿ogtq"fÓcÝnkcek„"c"nc"Ugiwtgvcv"Uqekcn."
cpvkiwkvcv."ecvgiqtkc"rtqhguukqpcn."lqtpcfc."jqtctk."oqfcnkvcv"fg"eqpvtcevcek„"k"fcvc"fg"
gaudi de les seves vacances. Si el treballador és representant legal dels treballadors, 
uÓgurgekÝect§"gn"rgt‡qfg"fg"ocpcogpv"fgn"ocvgkz0//"Hqvqe”rkc"eqorwnucfc"fgnu"
eqpvtcevgu"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"chgevcv"rgt"nc"uwdtqicek„0//"Qtkikpcn"q"hqvqe”rkc"
eqorwnucfc"fgnu"v‡vqnu"swg"nÓjcdknkvgp"rgt"cn"fgugpxqnwrcogpv"fg"nc"ugxc"hgkpc0//"
E”rkc"fg"fqewogpvu"fgiwfcogpv"fknkigpekcvu"rgt"ecfc"vtgdcnncfqt"chgevcv."gp"gnu"
swcnu"gu"hcek"eqpuvct"swg"cswguv"jc"tgdwv"fg"nÓgortguc"eguucpv"nc"ugxc"nkswkfcek„"fg"
parts proporcionals, no restant pendent quantitat alguna.
Cswguvu"fqewogpvu"jcwtcp"fÓguvct"gp"rqfgt"fg"nc"pqxc"cflwfkecv§tkc"fg"hqtoc"

hghcgpv."gp"gn"vgtokpk"fg"fgw"fkgu"j§dknu"eqorvcfqtu"fgu"swg"nÓgortguc"cflwfkecv§tkc"
nÓjk"tgswgtgkzk"hghcgpvogpv"c"nÓgortguc"eguukqp§tkc."q"fgu"fgn"oqogpv"swg"uÓgogvkp"
o es tinguessin d’haver emès.
No caldran les compulses, si l’empresa adjudicatària accepta expressament la validesa 
de les còpies degudament segellades i signades per l’empresa sortint.

SECCIÓ CINQUENA

Comissions paritàries

Article 10
Comissió paritària i de seguretat i salut laboral

Es constitueix una Comissió paritària per a la interpretació, arbitratge, conciliació 
i vigència del Conveni.

Estarà composada per dotze vocals, tres representants de cadascú dels sindicats 
signants dels conveni i sis dels empresaris, i un secretari que es designarà en cada 
reunió.

En les reunions s’acceptarà la presència d’assessors de les respectives represen-
tacions, amb veu però sense vot.

Ambdues parts convenen expressament que qualsevol dubte o divergència que 
pugui sorgir sobre la interpretació o aplicació d’aquest Conveni que tingui caràcter 
fg"eqpÞkevg"eqnángevkw"ugt§"uqvoguc"rtflxkcogpv"c"kphqtog"fg"nc"Eqokuuk„"cdcpu"
d’iniciar qualsevol reclamació contenciosa o administrativa.

La Comissió paritària, es reunirà almenys cada tres mesos, a partir de la data 
de vigència del Conveni, i tantes vegades en reunió extraordinària com calgui, 
i els seus acords requeriran per a tenir validesa la meitat més un dels vocals re-
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presentants dels sindicats, així com la meitat més un dels vocals representants 
dels empresaris.
Vcpv"gnu"xqecnu."eqo"cuuguuqtu"ugtcp"eqpxqecvu"rgt"ectvc"egtvkÝecfc"gp"rtkogtc"

i en segona convocatòria, amb antelació mínima de quinze dies de la celebració de 
la reunió ordinària. Si en primera convocatòria no estiguessin presents la totalitat 
dels vocals, se celebrarà la reunió en segona convocatòria, essent vàlids sempre que 
concorrin com a mínim, la meitat més un, de cadascuna de les representacions. Els 
acords presos seran condicions annexes al Conveni inicial.

Cas de no arribar a un acord en la qüestió o qüestions debatudes, se sotmetran 
aquestes al Tribunal Laboral de Catalunya.

Les reunions extraordinàries podran ser convocades per qualssevol de les parts, 
tant de la representació social com de la patronal i les ordinàries, almenys, cada 
tres mesos.
C"ofiu"fg"ngu"hwpekqpu"guogpvcfgu."nc"Eqokuuk„"rctkv§tkc"k"fg"ugiwtgvcv"k"ucnwv"

ncdqtcn"uÓgpecttgic"gzrtguucogpv"fg<
c0"Iguvkqpct"cod"gnu"qticpkuogu"qÝekcnu"eqorgvgpvu"nc"rquukdknkvcv"fÓcvqtict"cnu"

sindicats alguna mena de participació als exàmens psicotècnics a què els conductors 
s’han de sotmetre periòdicament.
b. En matèria de seguretat i salut en el treball, i quan procedeixi, quan ho sol·licitin 
ngu"gortgugu."gn"EUU"q"gn"q"gnu"Fgngicvu"fg"rtgxgpek„<//"Tgcnkv¦ct"cod"ect§evgt"
consultiu i d’acord amb la LPRL, estudis, anàlisis i diagnòstics de les condicions 
de treball, danys de la salut i implantació de l’activitat i la gestió preventives en el 
sector.-- Elaborar propostes d’actuació per portar a terme accions que actuïn sobre els 
fflÝekvu"k"rtqdngogu"fgvgevcvu."c"ugt"rquukdng"cod"nc"eqnáncdqtcek„"fgn"EUU"q"fgn"fgngicv"
de prevenció, en aquelles empreses que no comptin amb l’esmentat òrgan paritari i 
col·legiat. La Comissió paritària i de Seguretat i Salut Laboral deurà vetllà perquè les 
ugxgu"hwpekqpu"pq"gu"uqnngxkp"q"gpvtkp"gp"eqorgvflpekc"cod"ngu"swg"nk"eqttgurqpiwkp"
als CSS i/o els delegats/as de prevenció de les empreses y/o centres de treball, que 
en ultima instància son autònoms segon allò establert pel RPRL.-- Elaborar plans 
d’actuació i de xoc, a les empreses d’alta accidentalitat del sector.-- Impulsar a les 
empreses a l’adhesió a programes de promoció del control del tabaquisme, alco-
jqnkuog"k"ftqiqfgrgpfflpekc."okvlcp›cpv"ecorcp{gu"fg"ugpukdknkv¦cek„"k"hqtocek„."
ckz‡"eqo"rtqitcogu"fg"fgujcdkvwcek„."qhgtvu"rgt"ngu"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"
eqorgvgpvu0//"Gncdqtct"rncpu"fg"hqtocek„"gurge‡Ýec"rgnu"vtgdcnncfqtu0//"Gncdqtct"k"
fkhqpftg"etkvgtku"igpgtcnu"eqpugpuwcvu"rgt"nÓcxcnwcek„"fg"tkuequ."nc"rncpkÝecek„"fg"nc"
rtgxgpek„."nc"xkikn§pekc"fg"nc"ucnwv."gnu"ukuvgogu"fÓkphqtocek„"k"hqtocek„."k"rtgxgpek„"
de la salut reproductiva.-- Mitjançar en les empreses en matèria de seguretat i salut 
en el treball, a petició d’ambdues parts.

c. Gestionar davant els organismes competents de l’Administració la possibilitat 
que algunes malalties característiques dels conductors siguin reconegudes com a 
ocncnvkgu"rtqhguukqpcnu0

d. Formular una petició expressa davant els organismes corresponents de la 
Ugiwtgvcv"Uqekcn"q"owvwcnkvcvu"ncdqtcnu"c"Ý"swg"gu"tgeqpgiwk"nc"rfltfwc"fg"xkuk„"fgnu"
eqpfwevqtu."c"rctvkt"fgnu"gz§ogpu"oflfkeu"eqttgurqpgpvu."eqo"c"ocncnvkc"rtqhguukqpcn."
k"swg"ugÓnu"hceknkvk."uk"guecw."ngu"wnngtgu"eqttgurqpgpvu0
g0"Gogvtg"kphqtogu"uqdtg"vqvgu"ngu"eqpuwnvgu"swg"nk"ukiwkp"hqtowncfgu"gp"ocvfltkc"

de seguretat i higiene en el treball.
Cnu"ghgevgu"fÓcswguv"ctvkeng"ngu"cftgegu"fg"ngu"tgurgevkxgu"rctvu"ugtcp"ngu"ug-

i¯gpvu<
Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies (ACEA), carrer Roger de 

Llùria, 44, 7è 4a, 08009 Barcelona.
CCOO Federació de Comunicació i Transports, Via Laietana, 16, 2a, 08003 

Barcelona.
Federació Nacional de Transports, Comunicacions i Mar, UGT Catalunya i F.S.P. 

UGT Catalunya, Rambla de Santa Mònica, 10, 3r, 08002 Barcelona.
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Article 11
Clàusula d’inaplicació econòmica

El règim salarial establert en aquest Conveni no serà de necessària o obligada 
aplicació per a aquelles empreses l’estabilitat econòmica de les quals és pugui veure 
malmesa com a conseqüència de la seva adequació.
C"cswguv"ghgevg."gu"eqpukfgtgp"ecwugu"lwuvkÝecfgu."gpvtg"fÓcnvtgu."ngu"ugi¯gpvu<
3c0"Ukvwcekqpu"fg"fflÝekv"q"rfltfwgu"qdlgevkxgu"k"hghcgpvogpv"cetgfkvcfgu"gp"gnu"

dos darrers exercicis comptables. Així mateix, es tindran en compte les previsions 
de l’any en curs.
4c0"Uqekgvcvu"swg"gu"vtqdkp"kpenqugu"gp"gnu"oqvkwu"fg"fkuuqnwek„"ngicn"ugi¯gpvu<
a. En conseqüència de pèrdues que deixin reduït el patrimoni a una quantitat 

kphgtkqt"c"nc"ogkvcv"fgn"ecrkvcn"uqekcn0
b. Per reducció del capital social per sota del mínim legal quan la reducció sigui 

per imposició legal i subsanin aquesta situació.
5c0"Gortgugu"swg"jcikp"uqnánkekvcv"eqpewtu"fg"etgfkvqtu."hcnnkfc"q"uwurgpuk„"fg"

pagaments.
6c0"Gortgugu"c"ngu"swcnu"uqdtgxkpiwfiu"cniwpc"ecwuc"swg"chgevk"pqvcdngogpv"c"

l’exercici de la seva activitat.
Les empreses que pretenguin la inaplicació del règim salarial del Conveni, hauran 

en el termini de vint dies següents a la publicació d’aquell en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"
Generalitat de Catalunya."pqvkÝect/nk"rgt"guetkv"c"nc"Eqokuuk„"rctkv§tkc"fgn"Eqpxgpk."
c"nc"tgrtgugpvcek„"fgnu"vtgdcnncfqtu"q."gp"gn"ugw"fghgevg."c"cswguvu."ceqorcp{cpv"
a l’escrit dirigit a la representació dels treballadors o a aquests la documentació 
pgeguu§tkc"*ogo”tkc"gzrnkecvkxc."dcncp›qu."eqorvgu"fg"tguwnvcvu."q"uk"guecw."kphqt-
og"fÓcwfkvqtu"q"egpuqtu"fg"eqorvgu."q"cnvtgu"fqewogpvu+."swg"lwuvkÝswk"wp"tfliko"
ucnctkcn"fkhgtgpekcv0
Ghgevwcfc"nc"pqvkÝecek„"cpvgtkqt."uk"gp"gn"vgtokpk"fg"fgw"fkgu"pq"jciwfiu"ceqtf"fkpvtg"

de l’empresa sobre la inaplicació del règim salarial es donarà trasllat de l’expedient 
a la Comissió paritària del Conveni, que s’haurà de pronunciar en el termini de deu 
dies, tenint la seva decisió caràcter vinculant.

Si en la Comissió paritària tampoc s’arribés a acord sobre la matèria, se sotmetrà 
l’expedient al Tribunal Laboral de Catalunya.
Nc"kpcrnkecek„"fgn"tfliko"ucnctkcn"fg"ugt"crtqxcv."vkpft§"ghgevkxkvcv"fwtcpv"wp"cp{0
En el cas que alguna empresa desitgi mantenir per més temps la inaplicació del 

règim salarial del present Conveni, haurà de sol·licitar una nova autorització en la 
hqtoc"k"cod"gn"rtqegfkogpv"rtgxkuv"gp"gn"rtgugpv"ctvkeng0

Transcorregut el període d’inaplicació del règim salarial, sense haver-ne instat 
una pròrroga del mateix o denegada aquesta, la reincorporació a les condicions 
previstes en el Conveni serà automàtica.

Els representants legals dels treballadors, o si escau aquests o la Comissió pari-
v§tkc"guvcp"qdnkicvu"c"vtcevct"k"ocpvgpkt"gp"nc"oclqt"tgugtxc"nc"kphqtocek„"tgdwfc"k"
les dades que hagin tingut accés com a conseqüència d’allò que s’estableix en els 
rct§itchu"cpvgtkqtu."qdugtxcpv"tgurgevg"c"vqv"ckz”"ugetgv"rtqhguukqpcn0

CAPÍTOL 2
Retribucions

Article 12
Salari conveni
Gn"Ucnctk"eqpxgpk."swg"guvct§"eqorqucv"rgn"ucnctk"dcug"k"gn"eqorngogpv"fg"hqt-

ocek„."rgt"c"ngu"fkhgtgpvu"ecvgiqtkgu"rtqhguukqpcnu"fgn"Eqpxgpk."ugt§"cswgnn"swg"gu"
fgvcnnc"c"ngu"vcwngu"tgeqnnkfgu"gp"nÓcppgz"3."gp"gnu"xcnqtu"Ýzgu"rgt"vqvc"nc"xkiflpekc"
del conveni.
Gn"eqorngogpv"fg"hqtocek„"eqorgpuc"ngu"eqpfkekqpu"gurgekcnu"fgn"ugtxgk"fÓcodw-

n§pekgu."dcucpv/ug"gp"nc"swcnkÝecek„"gurge‡Ýec"fgn"ugevqt"rgt"c"fqvct"fg"eqpgkzgogpvu"



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7274"Î"43030422:5198

sanitaris al personal de les ambulàncies (conductors i acompanyants), els reciclatges 
fg"hqtocek„"pgeguuctku."nc"eqpfweek„"wtigpv"k"nc"ewtc"gp"ngu"vcuswgu"fÓjkikgpg"k"rtq-
tecció personals amb malalts especials. De la mateixa manera a la resta de categories 
eqorgpuc"gn"pkxgnn"hqtocvkw"tgswgtkv"k"gnu"tgekencvigu"pgeguuctku0

Article 13
Antiguitat

La taula d’antiguitat del annex 2 mostra els valors vigents del 1 de agost de 2006 
Ýpu"cn"4:"fg"hgdtgt"fg"42290"Cn"ogu"fg"hgdtgt"fg"ecfc"cp{"fg"xkiflpekc"fÒcswguv"
conveni es revisaran el seus valors amb e l’IPC estatal real de l’any anterior.

Article 14
Hores de presència

Donades les especials característiques que concorren en aquest sector, com a 
conseqüència de la permanent disponibilitat del personal de moviment per atendre 
aquests serveis públics, que comporta l’existència de les hores de presència establertes 
en l’article 20 d’aquest Conveni, aquestes no poden ser considerades com a temps 
fg"vtgdcnn"ghgevkw"k."rgt"vcpv."pq"u„p"eqorwvcdngu."ugiqpu"guvcdngkz"gzrtguucogpv"gn"
Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre.
Ngu"gortgugu"pq"rqftcp"hgt"ugtxkt"ngu"ugxgu"hcewnvcvu"fÓcuukipcek„"fg"ugtxgku"k"

hores presencials de manera discriminatòria.
Ambdues parts, ateses les particularitats del sector i considerant aquestes cir-

ewouv§pekgu."ceqtfgp"Ýzct"eqo"c"xcnqt"egtv."Ýz"k"wpkvctk"rgt"cswguvgu"jqtgu."gnu"swg"
Ýiwtgp"c"nc"eqnwopc"eqttgurqpgpv"fg"nÓcppgz"30

Aquest preu serà d’aplicació a partir del 24 de maig de 2007.

Article 15
Hores extraordinàries
Vkpftcp"cswguvc"eqpukfgtcek„"ngu"jqtgu"ghgevkxgu"swg"uwrgtkp"nc"lqtpcfc"qtfkp§tkc."

el seu valor serà igual al del article anterior.

Article 16
ItcvkÝecekqpu"gzvtcqtfkp§tkgu
Ngu"itcvkÝecekqpu"gzvtcqtfkp§tkgu"fg"Lwnkqn"k1q"Pcfcn."c"vqv"gn"rgtuqpcn."uÓcrnkectcp"

en els propis termes i condicions que venien regint per a les empreses i treballadors 
del sector i la seva quantia es basarà prenent en consideració el Salari Conveni més 
antiguitat del present conveni del període anterior a la paga.

Allà on no estigui convingut el sistema prorratejat per acord amb la representació 
eqnángevkxc"fgnu"vtgdcnncfqtu."gu"hctcp"ghgevkxgu"cswguvgu"itcvkÝecekqpu"gnu"fkgu"Ucpv"
Joan i entre el 15 i el 20 de desembre.

Els treballadors que no duguin treballant un any les percebran a prorrata del 
temps treballat, computant aquest sempre en dies naturals.

Article 17
Dietes

Sempre que es compleixin les condicions que marca la llei perquè aquest concepte 
guvkiwk"eqpukfgtcv"eqpegrvg"gzvtcucnctkcn."gn"rgtuqpcn"swg"htwkv"fg"nc"tgcnkv¦cek„"fÓwp"
servei es desplaci, tindrà dret a percebre una indemnització per les despeses que 
uÓqtkikpkp."swg"tgdt§"uqvc"gn"eqpegrvg"fg"fkgvc"gp"gnu"ugi¯gpvu"ecuqu<

El treballador percebrà la dieta quan per la realització d’un servei hagi de despla-
›ct/ug"hqtc"fgn"ugw"egpvtg"fg"vtgdcnn."pq"tguwnvcpv"rquukdng"swg"gn"vtgdcnncfqt"rwiwk"
tornar en l’horari de dinar o sopar, abonant-se per tant la dieta del menjar que no 
s’ha pogut realitzar en l’àmbit de treball.

Es consideren solament els desplaçaments que impedeixin iniciar el menjar en 
l’àmbit de treball, dintre de l’horari de dinars (13h a 16h) i sopars (20h a 23h). Una 
vegada iniciat l’àpat, el treballador ha de poder disposar d‘una hora ininterrompuda, 
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si aquesta s’interrompés per causa d’un servei i es pot retornar a l’àmbit de treball a 
kpkekct"gn"ogplct"fkpvtg"fÓcswguvc"htcplc"jqt§tkc."pq"uÓcdqpct§"nc"fkgvc."gp"ecu"eqpvtctk"
si s’abonarà la dieta. Si l‘empresa per no abonar la dieta ordenés el desplaçament 
a l’àmbit de treball per poder realitzar el menjar, el temps de desplaçament no es 
considerarà inclòs dintre de l‘hora de menjar.

Per aplicar el regim anterior a l’àmbit de treball, sigui propi de la empresa o aliè,ha 
fÒguvct"fqvcv"fÓwp"ogplcfqt"cod<"pgxgtc."oketqqpgu."rkec."vcwnc"k"ecfktgu="rgtswfl"
el treballador pugui, menjar en l’àmbit de treball.
UÓkpenqw"vcodfi"gp"cswguv"ecu"gnu"vtcunncvu"vgorqtcnu"q"fgÝpkvkwu"fg"vtgdcnncfqtu"c"

nÓ§odkv"fg"vtgdcnn."swg"gp"ncu"ocvgkzgu"eqpfkekqpu<"jqtctk."ocvgtkcn"pgeguuctk."gve0."
abans relacionat no donarà dret a percebre cap tipus de compensació econòmica.
Swcp"cswguvgu"htcpigu"jqt§tkgu"eqkpekfgkzkp"cod"nÒkpkek"q"Ýpcnkv¦cek„"fgn"ugtxgk."

vcorqe"uÒcdqpct§"nc"fkgvc."fqpcv"swg"gn"vtgdcnncfqt"jc"fg"xgpkt"cod"gn"ogplct"hgv."
q"octzct§"c"hgt/jq"cn"ugw"fqokeknk0

Tampoc s‘abonarà la dieta si per qualsevol circumstància el treballador pot menjar 
al seu domicili, dintre dels horaris abans esmentats.

El treballador percebrà la dieta de pernocta i esmorzar quan per la realització 
fÓwp"ugtxgk"jcik"fg"fgurnc›ct/ug"hqtc"fgn"ugw"§odkv"fg"vtgdcnn."pq"rqfgpv"rgtpqevct"
al seu àmbit de treball o domicili.
Cnu"ghgevgu"fÓcswguv"ctvkeng"uÓgpvfip"rgt"§odkv"fg"vtgdcnn"vcpv"gn"egpvtg"fg"vtgdcnn."

com la base, com el municipi d’ambdós.

Concepte Quantia

Dinar .....................................................32022Ú
Sopar .....................................................32022Ú
Pernoctar i esmorzar ............................37022Ú
Suma dels tres conceptes .....................57022Ú

No es pagaran begudes alcohòliques.
Pels anys 2007, 2008 i 2009, les quanties s’incrementaran en e l‘IPC real.
En tot cas, les empreses poden substituir l’abonament de la dieta pel pagament 

fg"nc"fgurguc"fktgevcogpv0"Gp"gnu"ugtxgku"swg"gu"rtguvkp"hqtc"fgn"vgttkvqtk"pcekqpcn"
ugtcp"fgurgugu"c"lwuvkÝect0

Article 18
Complement d’assistència i puntualitat

1  Aquest complement s’estableix per tal d’incentivar l‘assistència i el compliment 
fg"nÓjqtctk"ugpug"rgtlwfkek"fg"nc"rgpcnkv¦cek„"fg"ngu"hcnvgu"swg"cswguvu"eqpegrvgu"
rwiwkp"eqorqtvct"cod"hqtoc"fg"fgueqorvgu"k"ucpekqpu."fÓceqtf"cod"gn"swg"uÓgu-
tableix al regim disciplinari que preveu el present conveni, i estarà composat per 
una prima d’assistència i una altra de compliment d’horari, segons es detalla en els 
punts següents.

2  El complement s’abonarà amb caràcter mensual per dotze pagues, cadascuna 
de les quals es correspondrà a l’assistència i compliment de horari del mes precedent 
eqorvcv"fgn"37"cn"37."rgtswfl"fqpk"vgoru"c"eqowpkect"ngu"kpekfflpekgu"k"c"oqfkÝect"
nc"p”okpc"uk"hqu"pgeguuctk0
NÓgortguc"guv§"hcewnvcfc"rgt"guvcdnkt"gnu"ogecpkuogu"fg"eqpvtqn"fÓcuukuvflpekc"k"fg"

compliment horari que consideri adients. Els períodes de treball coincidents amb 
vacances es percebrà en proporció al temps treballat, sense que la part corresponent 
a vacances pugui ser objecte de penalització, tret de que el nombre d‘absències o 
retards durant l‘any precedent hagi comportat aplicació de penalitzacions en el 
complement en més de tres mesos.
5" "NÓkorqtv"fg"nc"rcic"eqttgurqpgpv"c"wp"ogu"eqorngtv"fg"vtgdcnn"fiu"fg<
/"4229<
3"fg"igpgt<"32Ú
3"fg"lwnkqn<"42Ú
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/""422:<
3"fg"igpgt<"62Ú
3"fg"lwnkqn<"82Ú
/"422;<
3"fg"igpgt<":7Ú
3"fg"lwnkqn<"332Ú
Cswguvu"korqtvu"swg"hqtogp"rctv"fg"nc"rwlcfc"igpgtcn"fÒcswguv"eqpxgpk"ocpvkp-

dran els seus valors durant tota la vigència del conveni.
4  Per tenir dret a la percepció d’aquest complement s’haurà de treballar, com a 

o‡pko."vtgu"oguqu"rgt"ecfc"cp{"pcvwtcn."fg"hqtoc"cnvgtpc"q"eqpvkpwcfc0
7" "Rtkoc"fÓcuukuvflpekc<"Rgt"vgpkt"ftgv"c"nc"rgtegrek„"fg"nc"rtkoc"fÓcuukuvflpekc."swg"

fiu"gn"72'"fÓcswguv"eqorngogpv."gn"vtgdcnncfqt1c"pq"rqft§"jcxgt"hcnvcv"cn"vtgdcnn"ecr"
fkc"fgn"ogu"gp"swfl"jciwfiu"fÓjcxgt"fgugpxqnwrcv"nc"ugxc"hgkpc0"Pq"gu"eqpukfgtgp"
hcnvc"cn"vtgdcnn"gn"icwfkogpv"fgnu"rgtokuqu"q"nnkegpekgu"fg"nÓctvkeng"52"fgn"eqpxgpk."
pk"ngu"ukvwcekqpu"fg"dckzc"rgt"ceekfgpv"ncdqtcn"q"ocncnvkc"rtqhguukqpcn"q"tkue"fwtcpv"
nÓgodct§u."pk"ngu"dckzgu"rgt"ocncnvkgu"eqowpu"Ýpu"gn"vgtegt"fkc"kpen”u0"Gp"gn"ecu"fg"
baixes per malaltia comú que es prolonguin durant més de tres dies, en cap cas es 
percebrà l’import del complement que correspongui al mes natural del que es tracti 
si, en aquest període, s’ha estat de baixa durant més de tres dies.
8" "Rtkoc"fg"eqornkogpv"jqtctk<"Rgt"vgpkt"ftgv"c"nc"rgtegrek„"fg"nc"rtkoc"fg"

compliment d’horari que és el altre 50% d’aquest complement, el treballador/a no 
podrà haver d’arribat tard ni sortir abans d’hora, cap dia del mes en que hagués 
fÓjcxgt"fgugpxqnwrcv"nc"ugxc"hgkpc."Pq"gu"eqorwvctcp"gnu"tgvctfu"fqewogpvcnogpv"
lwuvkÝecvu"gp"vtcpurqtvu"r¿dnkeu0

Existirà un marge de tolerància de cinc minuts, sense que això comporti que 
jcxgpv"cttkdcv"c"nc"hgkpc"gu"rwiwk"clqtpct"nÒgpvtcfc."Gu"rgtft§"nc"vqvcnkvcv"fg"nc"rtkoc"
mensual de compliment horari quan s’ultrapassi, per una vegada i per qualsevol 
motiu, aquesta tolerància, Es perdrà, també, la totalitat de la prima mensual de 
compliment d’horari sempre que es perdi la prima d’assistència d’aquell mes.

7  En cas de vaga legal únicament es descomptarà la part de la prima proporci-
onalment al dia o dies en que s’exerceixi aquest dret.

Article 19
Tgvtkdwek„"gurge‡Ýec"fgn"vtgdcnn"pqevwtp

El treball considerat nocturn, d’acord amb l’article 36 del Reial Decret Legislatiu 
313;;7."fg"46"fg"oct›"rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"Tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"
Vtgdcnncfqtu."vkpft§"c"nc"tgowpgtcek„"gurge‡Ýec"swg"gu"fgvgtokpc"c"nc"vcwnc"fg"pqe-
vwtpkvcv"fgn"cppgz"4."cswguvu"xcnqtu"ugtcp"xkigpvu"fgu"fg"nÒ3"fÒciquv"fg"4228"Ýpu"cn"
53"fg"igpgt"fg"42290"Cn"ogu"fg"hgdtgt"fg"ecfc"cp{"gu"tgxkuctcp"gn"ugwu"xcnqtu"cod"
l‘IPC estatal real de l’any anterior.
Gn"vtgdcnncfqt"swg"rtguvk"ugtxgk"gpvtg"ngu"44<22"jqtgu"k"ngu"8<22"jqtgu."nc"rgtegdt§."

per cada hora de treballi en aquest horari.

CAPÍTOL 3
Jornada laboral i vacances

Article 20
Jornada laboral ordinària

La jornada ordinària de treball per al personal que no sigui de moviment serà de 
quaranta hores de treball a la setmana o la legal que a cada moment existeixi. La 
jornada de treball per al personal de moviment serà de quaranta hores setmanals 
k"fg"30:22"jqtgu1cp{"fg"vtgdcnn"ghgevkw."swg"gu"eqorwvct§"eqo"egpv"ugkzcpvc"jqtgu"
swcvtkugocpcnu"fg"vtgdcnn"ghgevkw"k"Ýpu"c"xwkvcpvc"jqtgu"fg"rtguflpekc"gp"gn"ocvgkz"
període.



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7274"Î"43030422: 5201

Vgoru"fg"vtgdcnn"ghgevkw<"¡u"cswgnn"gp"swfl"gn"vtgdcnncfqt"gu"vtqdc"c"fkurqukek„"fg"
nÓgortguctk"k"gp"nÓgzgtekek"fg"nc"ugxc"cevkxkvcv."tgcnkv¦cpv"ngu"hwpekqpu"rt”rkgu"fg"nc"
conducció del vehicle o mitjà de transport o altres treballs durant el temps de cir-
ewncek„"fgnu"ocvgkzqu."q"vtgdcnnu"cwzknkctu"swg"uÓghgevw•p"gp"tgncek„"cod"gn"xgjkeng"
o medi de transport, els seus passatgers o la seva càrrega.
Vgoru"fg"rtguflpekc="¡u"cswgnn"gp"swfl"gn"vtgdcnncfqt"gu"vtqdc"c"fkurqukek„"fg"

nÓgortguctk"ugpug"rtguvct"vtgdcnn"ghgevkw."rgt"tcqpu"fÓgurgtc."gzrgevcvkxgu."ugtxgku"
de guàrdia, menjades en ruta o altres similars.
Nc"lqtpcfc"o§zkoc"fk§tkc"pq"jcwt§"fg"uwrgtct"ngu"pqw"jqtgu"fg"vtgdcnn"ghgevkw."pk"

ngu"fqv¦g"gp"e”orwv"vqvcn"fg"lqtpcfc"pk"ogp{u"fg"uku"jqtgu."c"nÓghgevg"fg"rcicogpv"
d’hores extraordinàries, exceptuant-ne els serveis de llarg recorregut que no es 
rqfgp"kpvgttqortg="fg"hqtoc"swg"gp"cswguvu"gn"vtgdcnncfqt"fguecpuct§"nc"lqtpcfc"
laboral immediata, les hores sobrepassades.

En tot cas, les hores extraordinàries podran ser compensades per l’empresa amb 
temps de descans equivalent sempre que el treballador estigui d’acord.

El descans mínim entre jornada i jornada serà d’onze hores. Es podrà reduir a set 
hores quan es tracti d’un canvi de torn en les condicions previstes a l’article 19 del 
Decret 1561/1995 de jornades especials de treball, o a nou hores, en les condicions 
previstes a l‘article 11.4 de la mateixa norma.
Fg"eqphqtokvcv"c"nÒctvkeng"4"fgn"Fgetgv"378313;;7"fg"lqtpcfgu"gurgekcnu"fg"vtgdcnn."

per acord amb el treballador, les reduccions dels descansos entre jornades o del 
descans setmanal podran acumular-se a les vacances anuals.
Ngu"gortgugu"guvcp"hcewnvcfgu"rgt"c"qticpkv¦ct"gn"vtgdcnn"fÓceqtf"c"ngu"pgeguukvcvu"

del servei, podent establir els corresponents torns entre el personal per a assegurar 
l’atenció preventiva i real, des de les zero a les vint-i-quatre hores, durant tres-cents 
seixanta-cinc dies a l’any.
Cswguvu"vqtpu"ugtcp"tqvcvkwu"q"Ýzqu0
a. Dispositiu de localització.
Ngu"gortgugu"rqftcp"qhgtkt"cnu"vtgdcnncfqtu"swg"guvkokp"qrqtv¿."nc"rquukdknkvcv"

de romandre a la disposició de l’empresa mitjançant un dispositiu de localització 
gp"ngu"eqpfkekqpu"swg"gu"fgvcnngp"c"eqpvkpwcek„<

1  Només serà aplicable als treballadors que, per raons del servei, hagin de ro-
mandre disponibles i localitzats des de les zero a les vint-i-quatre hores, mitjançant 
gn"okvl§"vflepke"fg"nqecnkv¦cek„"eqttgurqpgpv."swg"ugt§"hceknkvcv"rgt"nÓgortguc."rgt"c"
acudir a aquells serveis no programats que sorgeixin.
4" "NÓceegrvcek„"fÓcswguvc"qhgtvc"rgn"vtgdcnncfqt"gp"rncpvknnc."jcwt§"fg"ugt"xqnwp-

tària, sense que la seva negativa li pugui implicar canvi algun en les seves condi-
cions de treball, ni mobilitat de cap tipus. Si el treballador que accepti el dispositiu 
de localització, vol posteriorment renunciar a aquest sistema de treball, haurà de 
comunicar-lo a l’empresa per escrit amb un mes d’antelació, tornant a les seves 
anteriors condicions de treball.

3  No obstant això el disposat en l’apartat 2, podrà realitzar-se contractació espe-
e‡Ýec"rgt"c"nc"tgcnkv¦cek„"fÓcswguv"fkurqukvkw"fg"nqecnkv¦cek„."gpvgpgpv/ug"swg"cswguv"
dispositiu de localització s’utilitzarà per a acudir a aquells serveis no programats 
que sorgeixin.

4  El límit màxim que un treballador podrà estar en aquesta situació serà de 
ekpe"fkgu"ugiwkvu."ictcpvkpv/ug"fqu"fkgu"fg"fguecpu"eqpugewvkwu"igpu"ofiu"Ýpcnkv¦ct"
el servei, sense que puguin ser canviats o compensats.
7" "Gn"fkurqukvkw"fg"nqecnkv¦cek„"pq"rqft§"guvct"cevkxcv"c"nÓghgevg"fg"e”orwv"fg"vtgdcnn"

ghgevkw."gp"tgncek„"cod"ecfc"vtgdcnncfqt."ofiu"fg"uku"jqtgu"fg"okvlcpc"fk§tkc."ecnewncfgu"
gp"gn"rgt‡qfg"fgnu"ekpe"fkgu0"Fwtcpv"gn"fkurqukvkw"fg"nqecnkv¦cek„"k"c"nÓghgevg"fg"vtgdcnn"
ghgevkw."cswguv"gu"eqorvcdknkv¦ct§"fgu"fgn"oqogpv"swg"gu"etkfk"cn"vtgdcnncfqt1c"rgt"c"
rtguvct"wp"ugtxgk"Ýpu"cn"oqogpv"swg"gn"vtgdcnncfqt1c"tgvqtpk"c"nc"ugxc"dcug0

6  La prestació per part d’un treballador/a del dispositiu de localització, durant 
ekpe"fkgu"eqpugewvkwu."kornkec"nc"Ýpcnkv¦cek„."rgt"rctv"fÓcswguv."fg"nc"ugxc"lqtpcfc"
laboral setmanal.
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9" "Eqo"eqorgpucek„"c"nc"fkurqpkdknkvcv"fgu"fg"ngu"22<22"c"ngu"46<22"jqtgu."gn"
treballador/a que accepti aquest sistema de treball, a més del sou corresponent se li 
cdqpct§."gp"eqpegrvg"fg"fkurqukvkw"fg"nqecnkv¦cek„."48.62Ú"cn"fkc0"Cswguv"eqorngogpv"
salarial no consolidable, retribueix l’acceptació expressa per part del treballador/a 
del dispositiu de localització. Per als anys 2007, 2008 i 2009 l’import d’aquest 
eqorngogpv"uÓkpetgogpvct§"gp"nÓKRE"tgcn"guvcvcn"fg"nÓcp{"cpvgtkqt."cod"ghgevgu"3"
fg"hgdtgt"fg"ecfcue¿"fgnu"cp{u0
:" "NÓgortguc"hceknkvct§"wp"rctv."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"swg"gn"vtgdcnncfqt1c"tgikuvtk"

nÓcevkxkvcv"fgugpxqnwrcfc"fwtcpv"gn"fkurqukvkw."gp"gn"swcn"gzrtguucogpv"Ýiwtk."ngu"
activacions realitzades setmanalment, així com la data i temps d’activació i tornada 
a la base, en cadascun dels serveis. De cadascun d’aquests parts, el treballador/a 
guardarà una còpia degudament segellada per l’empresa.

b. Descans setmanal.
Les empreses podran programar els descansos dels treballadors segons els torns 

cdcpu"guogpvcvu="gu"hceknkvct§"gp"wpc"ugvocpc"fqu"fkgu"fg"fguecpu"eqpugewvkwu"k"
en la següent dos dies alterns o consecutius, o a l’inrevés, no necessàriament un 
fkwogpig"k"hguvkw0"Gu"rtqewtct§"swg"cswguvu"fkwogpigu"k"hguvkwu"ukiwkp"tqvcvkwu"rgt"
a tot el personal. En aquelles empreses que per ús o costum els dos dies de descans 
siguin sempre consecutius ho hauran de continuar essent.

Aquests descansos que corresponen per torn i que s’hagin de treballar per su-
rnflpekc"fg"ocncnvkc"k"cduflpekgu"lwuvkÝecfgu"fÓcnvtg"vtgdcnncfqt."gu"tgvtkdwktcp"cod"
el salari corresponent al dia incrementat en un 50 per 100, en cas que no es disposi 
d’una data immediata per a la concessió de descans al suplent.

C  Guàrdies de 24 hores.
UÓgpvgpft§"eqo"vtgdcnn"rgt"vqtp"fg"iw§tfkc"fg"46"jqtgu"vqvc"hqtoc"fÓqticpkv¦cek„"

del treball per la qual els treballadors realitzin un servei continuat de 24 hores en el 
qual s’alternin períodes de treball amb descans adient, garantint que en un període 
fg"9"fkgu"pq"gu"fqpgp"ofiu"fg"6:"jqtgu"fg"vtgdcnn"gp"wp"rgt‡qfg"fg"tghgtflpekc"fg"
34"oguqu."eqphqtog"c"cnn”"swg"guvcdngkz"nc"Fktgevkxc"42251::1EG"fgn"Rctncogpv"
Europeu i del Consell.
Cswguvc"hqtoc"fg"rtguvcek„"fg"vtgdcnn"pqofiu"rqv"fqpct/ug"gp"gnu"ugtxgku"swg"rgt"

la seva intensitat de treball permeten el descans adient del treballador en el decurs 
de la guàrdia.
Cnu"ghgevgu"fÓcswguv"crctvcv"uÓgpvgpft§"gn"ugi¯gpv<
1  Temps de treball, tot període durant el qual el treballador roman en el tre-

ball, a disposició de l’empresari i en exercici de la seva activitat o de les seves 
hwpekqpu0

2  Es considerarà temps de presència aquell en el qual el treballador es trobi a 
fkurqukek„"fg"nÓgortguctk"ugpug"rtguvct"vtgdcnn"ghgevkw."rgt"tcqpu"fÓgurgtc."gzrgevc-
tives, serveis de guàrdia, avaries, menjars en ruta o d’altres de semblants.
5" "Fguecpu"cfkgpv<"rgt‡qfgu"tgiwnctu"fg"fguecpu"fgnu"vtgdcnncfqtu."nc"fwtcfc"

fgn"swcn"uÓgzrtguuc"gp"wpkvcvu"fg"vgoru."uwÝekgpvogpv"nnctiu"k"eqpvkpwu"rgt"gxkvct"
que, com a conseqüència del cansament o a ritmes de treball irregulars, aquells es 
produeixin lesiones a si mateixos, als seus companys o a tercers, i que perjudiquin 
la seva salut, a curt o a llarg termini.

Article 21
Festivitats i diumenges
c0"Tgvtkdwek„"hguvkxkvcvu"gurgekcnu<"Vqv"gn"rgtuqpcn"kpen”u"gp"cswguv"eqpxgpk"swg"

vtgdcnnk."gp"lqtpcfc"okvlc"q"vqvcn."gnu"fkgu<"47"fg"fgugodtg."3"fg"igpgt."fkxgpftgu"
Ucpv."Rcuswc"Þqtkfc"k"46"fg"lwp{."rgtegdtcp"cod"ect§evgt"gzvtcqtfkpctk"nc"swcpvkvcv"
fg"7Ú"rgt"jqtc"vtgdcnncfc"gp"hguvkw"*fg"2"c"46"jqtgu"fgn"fkc"ugp{cncv+0

Els dies 24 de desembre i 31 de desembre percebran amb caràcter extraordinari 
nc"swcpvkvcv"fg"7Ú"rgt"jqtc"vtgdcnncfc"gp"hguvkw"*fg"44"jqtgu"fgn"fkc"c"ngu"44"jqtgu"
del dia següent).
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d0"Tgvtkdwek„"tguvc"hguvkxkvcvu"pq"nqecnu<"Rgtegdtcp"cod"ect§evgt"gzvtcqtfkpctk"nc"
swcpvkvcv"fg"4.72Ú"rgt"jqtc"vtgdcnncfc"gp"hguvkw"*fg"2"c"46"jqtgu"fgn"fkc"ugp{cncv+0
e0"Tgvtkdwek„"hguvgu"nqecnu<"Rgtegdtcp"cod"ect§evgt"gzvtcqtfkpctk"nc"swcpvkvcv"fg"

4Ú"rgt"jqtc"vtgdcnncfc"gp"hguvkw"*fg"2"c"46"jqtgu"fgn"fkc"ugp{cncv+0
f0"Pq"vkpftcp"ecr"tgvtkdwek„"ngu"hguvgu"tgewrgtcdngu0
g0"Tgvtkdwek„"fkwogpigu"pq"eqkpekfgpvu"cod"hguvkwu<"C"rctvkt"fg"3"fg"igpgt"fg"

4229"rgtegdtcp"cod"ect§evgt"gzvtcqtfkpctk"nc"swcpvkvcv"fg"2.72Ú"rgt"jqtc"vtgdcnncfc"
en diumenge (de 0 a 24 hores del dia senyalat).
Cswguv"rtgwu"ugtcp"qdlgevg"fg"tgxkuk„"cn"ogu"fg"hgdtgt"fg"ecfc"cp{"cod"nÒKRE"

estatal real de l’any anterior.

Article 22
Xcecpegu
Gnu"vtgdcnncfqtu"fg"ngu"gortgugu"chgevcfgu"rgn"rtgugpv"Eqpxgpk"vkpftcp"ftgv"cn"

gaudiment d’un període anual de trenta dies naturals de vacances retribuïdes, 
eqphqtogogpv"cn"ucnctk"eqpxgpk"ofiu"nÒcpvkiwkvcv0."ofiu"gn"eqorngogpv"fÒcuukuvflpekc"
k"rwpvwcnkvcv"uk"eqttgurqp"eqphqtog"c"ncu"tgingu"fgn"ctvkeng"3:0

Els treballadors amb menys d’un any d’antiguitat a l’empresa, gaudiran d’aquest 
dret en proporció al temps de serveis prestats.
C"nÓghgevg"fgn"icwfkogpv"fgn"rgt‡qfg"fg"xcecpegu."nÓgortguc"guvcdnkt§"gnu"eqttgu-

rqpgpvu"vqtpu."rqfgpv"rctvkt"ngu"xcecpegu"gp"fqu"rgt‡qfgu."c"Ý"swg"ofiu"vtgdcnncfqtu"
gaudeixin de la quinzena estival. Amb aquest objectiu es possibilitarà que els tre-
dcnncfqtu"fg"nc"ocvgkzc"fqvcek„"uÓcwvqeqdtgkzkp"gnu"fkhgtgpvu"rgt‡qfgu"xcecekqpcnu0"
Cswguvu"vqtpu"gu"hctcp"ugiqpu"gn"ecngpfctk"cpwcn."ugiqpu"ngu"rtguvcekqpu"fgn"ugtxgk."
i rotatiu segons criteri que convinguin a ambdues parts, començant la rotació pels 
més antics.

Per al personal que gaudeixi la quinzena de vacances, si així s’hagués disposat 
hqtc"fgn"rgt‡qfg"guvkxcn"*37"lwp{"c"52"fg"ugvgodtg+."uÓkpetgogpvct§"gp"wp"fkc"fg"
vacances, tret que a petició pròpia del treballador gaudeixi d’un mes complet i 
ininterromput en qualsevol època de l’any.

Article 23
Assignació de serveis

Per òbvies raons de seguretat, els conductors que hagin complert serveis diürns, 
restaran exclosos de realitzar seguidament serveis nocturns, i a l’inrevés, els con-
fwevqtu"swg"jcikp"ghgevwcv"ugtxgku"pqevwtpu"pq"rqftcp"rqtvct"c"vgtog."vqv"ugiwkv."
serveis diürns.

En tot cas es respectarà el descans previst en el present Conveni.

Article 24
Quadre d’horaris i calendari laboral
Gnu"swcftgu"fÓjqtctku"Ýzgu"fÓqticpkv¦cek„"fgnu"ugtxgku"gu"rquctcp"gp"eqpgkzgogpv"

del personal amb cinc dies d’antelació a la seva vigència en els de caràcter mensual, 
tres dies en els quinzenals dos dies en els setmanals i els diaris dues hores abans de 
nc"Ýpcnkv¦cek„"fg"nc"lqtpcfc"cpvgtkqt0
Gn"ecngpfctk"ncdqtcn"c"swfl"gu"tghgtgkz"nÓcrctvcv"swctv"fg"nÓctvkeng"56"fg"nÓGuvcvwv"

dels Treballadors comprendrà l’horari de treball i la distribució anual dels dies de 
vtgdcnn."hguvkwu."fguecpuqu"ugvocpcnu."xcecpegu"k"vqvu"gnu"fkgu"kpj§dknu"fg"nÓcp{0"Gnu"
esmentats calendaris seran negociats amb els representants dels treballadors de 
cadascuna de les empreses.
Cswguvu"ecngpfctku"ugtcp"gzrqucvu"cn"vcwn„"fÓcpwpeku"k"c"nnqeu"xkukdngu"fg"h§ekn"

accés en el centre de treball.

Article 25
Oqdknkvcv"hwpekqpcn

A més dels supòsits contemplats a la Llei, s’autoritza expressament la mobilitat 
hwpekqpcn"rgt"cswgnnu"vtgdcnncfqtu"swg"rgt"rcvkt"cniwp"vkrwu"fg"ocncnvkc"swg"gnu"kpjc-
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biliti per al desenvolupament del seu lloc de treball, sense que pugui, per qualsevol 
motiu, obtenir la incapacitat temporal, puguin ser acoblats a qualsevol altre lloc 
fg"vtgdcnn"fgnu"gzkuvgpvu"c"nÓgortguc0"Rgt"cnu"guogpvcvu"ecuqu"ugt§"rtge‡u"nÓkphqtog"
oflfke"swg"fgenctk"uk"u„p"crvgu"q"pq"rgt"c"tgcnkv¦ct"gnu"vtgdcnnu"gurge‡Ýeu"fg"nc"ugxc"
ecvgiqtkc0"Cswguv"kphqtog"ugt§"eqowpkecv"cnu"tgrtgugpvcpvu"ngicnu."ugortg"swg"pq"
hi hagi oposició per part del treballador, tenint que incorporar-se al seu nou lloc 
de treball en el termini improrrogable de tres dies. El canvi de lloc de treball no 
eqorqtvct§"ecpxk"fg"ecvgiqtkc"rtqhguukqpcn."eqpugtxcpv"gn"ugw"Ucnctk"dcug"k"eqo-
plements salarials durant els sis mesos següents a la seva incorporació, una vegada 
passat aquest termini, si continués en el nou lloc de treball, passaria a percebre les 
retribucions corresponents a aquesta categoria.
Pq"gu"eqpukfgtct§"oqdknkvcv"igqit§Ýec"gn"ecpxk"fg"dcug"fkpu"fgn"ocvgkz"nqv0
Gu"eqpukfgtct§"oqdknkvcv"igqit§Ýec."gpectc"swg"ukiwk"fkpvtg"fgn"ocvgkz"nqv."uk"nc"

fkuv§pekc"oguwtcfc"fgu"fgn"fqokeknk"fgn"vtgdcnncfqt"c"nc"pqxc"dcug"hqu"uwrgtkqt"c"
la suma de la distància que en aquell moment tingui a la seva base més vint-i-cinc 
quilòmetres.

CAPÍTOL 4
Del personal

Article 26
Ecvgiqtkgu"rtqhguukqpcnu
Vqvgu"ngu"tghgtflpekgu"gp"gn"vgzv"fgn"Eqpxgpk"c"treballador"uÓgpvgpftcp"ghgevwcfgu"

indistintament a les persones, home o dona, que treballen, en els termes establerts 
en l’article 1 de l’Estatut dels Treballadors, i totes les denominacions, al marge de 
swg"gu"hcek"ugtxkt"gn"ocuewn‡"q"gn"hgogp‡."ug"gpvgpftcp"hgvgu"cn"vtgdcnncfqt"jqog"q"
dona indistintament.
Ngu"encuukÝecekqpu"fgn"rgtuqpcn"eqpukipcfgu"gp"gn"rtgugpv"Eqpxgpk"u„p"ogtcogpv"

enunciatives i no suposen l’obligació de tenir previstes les places enumerades, si la 
necessitat i el volum de l’empresa no ho requereix.

Fktgevqt1c"fÓ§tgc<"¡u"swk"gp"gnu"ugtxgku"egpvtcnu"fg"nÓgortguc"guv§"cn"ecrfcxcnn"
fÓwp"fgnu"fgrctvcogpvu"q"§tggu"gurge‡Ýswgu"gp"swfl"gu"rwiwk"guvtwevwtct"cswguvc."
depenent directament de la Direcció general de l’empresa.

Ogvig1Ogviguuc<"¡u"swk"fgugpxqnwrc"ngu"hwpekqpu"q"vtgdcnnu"eqttgurqpgpvu"c"nc"
ugxc"vkvwncek„"cecfflokec"k"rtqhguukqpcn0

Fkrnqocv1cfc"wpkxgtukvctk1c"fÓkphgtogtkc/Clwfcpv"vflepke1c"ucpkvctk1c<"UÓkpenqw"gp"
cswguvc"ecvgiqtkc"c"swk."cod"gn"eqttgurqpgpv"v‡vqn"qÝekcn."tgcnkv¦c"gnu"vtgdcnnu"rtqrku"
fg"nc"ugxc"rtqhguuk„0

Vflepke1c"gp"vtcpurqtv"ucpkvctkÎEqpfwevqt1c<"¡u"gn"vtgdcnncfqt"eqpvtcevcv"rgt"eqpfwkt"
els vehicles d’assistència sanitària que per les seves dimensions o pes, requereixi 
wp"rgto‡u"fg"eqpfwkt"uwÝekgpv"fÒceqtf"c"nc"pqtocvkxc"xkigpv"gp"ecfc"oqogpv."
fkurqucpv"fÓcswguv"rgto‡u"fg"eqpfwkt"eqttgurqpgpv"k"nc"vkvwncek„"q"egtvkÝecek„"qÝ-
cial atorgada per la Generalitat de Catalunya i tindrà coneixements sanitaris per 
l’atenció i seguiment del malalt, realitzant les tasques auxiliars i complementàries 
relacionades amb el vehicle i l’usuari/a el malalt i/o accidentat necessàries per a la 
correcta prestació del servei.

NÓgortguc"guvct§"qdnkicfc"c"hceknkvct"k"cuuwokt"gn"equv"fg"nc"hqtocek„"ucpkv§tkc"
pgeguu§tkc"rgt"ceegfkt"c"nc"vkvwncek„"k1q"egtvkÝecek„."swg"gp"ecfc"ecu"gzkigkzkp"ngu"
gpvkvcvu"dgpgÝek§tkgu"fgn"ugtxgk0

Vflepke1c"gp"vtcpurqtv"ucpkvctk/Clwfcpv<"Tgcnkv¦ct§"gnu"vtgdcnnu"rtqrku"fgn"Vflepke"
fg"Vtcpurqtv"Ucpkvctk"k"jcwt§"fg"fkurquct"fg"nc"vkvwncek„"q"egtvkÝecek„"qÝekcn"cvqt-
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gada per la Generalitat de Catalunya i tindrà coneixements sanitaris per l’atenció i 
seguiment del malalt, realitzant les tasques auxiliars i complementaries relacionades 
amb el vehicle i el malalt i/o accidentat necessàries per a la correcta prestació del 
ugtxgk0"Gnu"vflepkeu"gp"vtcpurqtv"ucpkvctk"cod"rgto‡u"fg"eqpfwkt"uwÝekgpv"rqftcp"k"
jcwtcp"fg"ugt"hqtocvu"rgt"eqpfwevqtu"fÓcodwn§pekgu."gzegrvg"swg"pq"jq"fgukvikp"
kpfkecpv/nq"gzrtguucogpv"rgt"guetkv"c"nÓgortguc0"Cswguvc"hqtocek„"fg"eqpfweek„"
no podrà excedir el 50% del seu temps mentre rebin la retribució com ajudant, 
NÓgortguc"guvct§"qdnkicfc"c"hceknkvct"k"cuuwokt"gn"equv"fg"nc"hqtocek„"pgeguu§tkc"rgt"
ceegfkt"c"nc"vkvwncek„"k1q"egtvkÝecek„"ucpkv§tkc"swg"gp"ecfc"ecu"gzkigkzkp"ngu"gpvkvcvu"
dgpgÝek§tkgu"fgn"ugtxgk0"Cswguvc"hqtocek„"uÓcfgswct§"c"nc"ngikuncek„"xkigpv"uqdtg"
rt§evkswgu"k"hqtocek„0

Eqpfwevqt1c<"¡u"gn"vtgdcnncfqt"eqpvtcevcv"rgt"eqpfwkt"gnu"xgjkengu"fÓcuukuvflpekc"
sanitària, disposant del corresponent permís de conduir. Realitzarà les tasques 
auxiliars i complementàries relacionades amb el vehicle i el malalt i/o accidentat 
necessàries per a la correcta prestació del servei.

NÓgortguc"guvct§"qdnkicfc"c"hceknkvct"k"cuuwokt"gn"equv"fg"nc"hqtocek„"pgeguu§tkc"
rgt"ceegfkt"c"nc"vkvwncek„"k1q"egtvkÝecek„."swg"gp"ecfc"ecu"gzkigkzkp"ngu"gpvkvcvu"dg-
pgÝek§tkgu"fgn"ugtxgk0

Clwfcpv<"Tgcnkv¦ct§"gnu"vtgdcnnu"rtqrku"fgn"rqtvcnnkvgtgu"k"vkpft§"eqpgkzgogpvu"
sanitaris per l’atenció i seguiment del malalt, realitzant les tasques auxiliars i 
complementaries relacionades amb el vehicle i el malalt i/o accidentat necessàries 
per a la correcta prestació del servei, excepte que no ho desitgin indicant-lo ex-
pressament per escrit a l’empresa. Els ajudant portalliteres amb permís de conduir 
uwÝekgpv"rqftcp"k"jcwtcp"fg"ugt"hqtocvu"rgt"eqpfwevqtu"fÓcodwn§pekgu0"Cswguvc"
hqtocek„"fg"eqpfweek„"pq"rqft§"gzegfkt"gn"72'"fgn"ugw"vgoru"ogpvtg"tgdkp"nc"
tgvtkdwek„"eqo"clwfcpv."NÓgortguc"guvct§"qdnkicfc"c"hceknkvct"k"cuuwokt"gn"equv"fg"nc"
hqtocek„"pgeguu§tkc"rgt"ceegfkt"c"nc"vkvwncek„"k1q"egtvkÝecek„"ucpkv§tkc"swg"gp"ecfc"
ecu"gzkigkzkp"ngu"gpvkvcvu"dgpgÝek§tkgu"fgn"ugtxgk0"Cswguvc"hqtocek„"uÓcfgswct§"c"nc"
ngikuncek„"xkigpv"uqdtg"rt§evkswgu"k"hqtocek„0

Rqtvcnnkvgtgu<"Tgcnkv¦ct§"gnu"vtgdcnnu"rtqrku"fgn"rqtvcnnkvgtgu"k"vkpft§"eqpgkzgogpvu"
sanitaris per l’atenció i seguiment del malalt realitzant les tasques auxiliars i com-
plementàries relacionades amb el vehicle i el malalt o accidentat necessàries per a 
la correcta prestació del servei.

Ecr"fg"vcnngt<"Cswguvc"ecvgiqtkc"kpenqw"c"swk."cod"nc"ecrcekvcv"vflepkec"rtgekuc."
vfi"cn"ugw"e§ttge"nc"fktgeek„"fÓwp"vcnngt."qtfgpcpv"k"xkikncpv"ngu"hgkpgu"swg"gu"tgcnkv¦gp"
a la seva dependència.

Oge§pke1c<"Gu"encuukÝswgp"gp"cswguvc"ecvgiqtkc"cswgnnu"swg"cod"eqpgkzgogpvu"
vg”tkeq/rt§evkeu"fg"nÓqÝek."cfswktkvu"gp"wp"crtgpgpvcvig"fgiwfcogpv"cetgfkvcv."q"
nnctic"rt§evkec"gp"gn"ocvgkz."tgcnkv¦k"ngu"hgkpgu"fg"tgrctcek„"fg"xgjkengu."uqvc"ngu"
ordres i la supervisió del Cap de taller, en el seu cas.

Clwfcpv"fg"oge§pke<"UÓkpenqw"gp"cswguvc"ecvgiqtkc"c"swk."cod"eqpgkzgogpvu"ig-
pgtcnu"fg"nÓqÝek."rqv"eqnáncdqtct"cod"gn"oge§pke"gp"ngu"hgkpgu"swg"cswguv"tgcnkv¦k0

Zcrkuvc<"Gu"encuukÝec"gp"cswguvc"ecvgiqtkc"c"cswgnnu"swg"cod"eqpgkzgogpvu"vgq-
tkeqrt§evkeu"fg"nÓqÝek."cfswktkvu"gp"wp"crtgpgpvcvig"fgiwfcogpv"cetgfkvcv."q"nnctic"
rtcevkec"gp"gn"ocvgkz."tgcnkv¦k"ngu"hgkpgu"fg"tgrctcek„"fg"xgjkengu."uqvc"ngu"qtftgu"k"nc"
supervisió del Cap de taller, en el seu cas.

Rkpvqt1c<"Gu"encuukÝec"gp"cswguvc"ecvgiqtkc"c."swk"cod"eqpgkzgogpvu"vgqtkeqrt§evkeu"
fg"nÓqÝek."cfswktkvu"gp"wp"crtgpgpvcvig"fgiwfcogpv"cetgfkvcv."q"nnctic"rt§evkec"gp"
gn"ocvgkz."tgcnkv¦k"ngu"hgkpgu"fg"tgrctcek„"fg"xgjkengu."uqvc"ngu"qtftgu"k"nc"uwrgtxkuk„"
del Cap de taller, en el seu cas.
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Ecr"fÓgswkr<"¡u"gn"tgurqpucdng"koogfkcv"fgn"rgtuqpcn"qrgtcvkw"swg"vkpiwk"cn"ugw"
càrrec.

Ecr"fg"vt§pukv<"¡u"swk"vfi"cn"ugw"e§ttge"rncpkÝect"k"uwrgtxkuct"gnu"oqxkogpvu"fgnu"
vehicles de la seva empresa.

Gurgekcnkuvc"cfokpkuvtcvkw<"Rgtvcp{gp"c"cswguvc"ecvgiqtkc"cswgnnu"swg"c"ofiu"fg"
tgwpkt"ngu"eqpfkekqpu"fg"nÓqÝekcn"cfokpkuvtcvkw."k"rqtvkp"c"vgtog."cod"nc"o§zkoc"
rgthgeek„"dwtqet§vkec."hgkpgu"swg"tgswgtgkzgp"kpkekcvkxc0

QÝekcn"cfokpkuvtcvkw<"Rgtvcp{gp"c"cswguvc"ecvgiqtkc"cswgnnu"swg"cod"nc"vkvwncek„"
eqttgurqpgpv."k"cod"ekpe"cp{u"fÓgzrgtkflpekc"gp"hwpekqpu"fÒcwzknkct."tgcnkv¦gp"pqt-
malment totes les tasques administratives.

Cwzknkct"cfokpkuvtcvkw<"¡u"gn"vtgdcnncfqt"swg."cod"nc"vkvwncek„"eqttgurqpgpv."gu"
dedica a operacions elementals administratives i en general a les purament mecà-
pkswgu"kpjgtgpvu"c"nc"hgkpc"fÓqÝekpc"q"fgurcvz0

VgnghqpkuvcÎTgegrekqpkuvc<"Eqortflp"cswguvc"ecvgiqtkc"gn"rgtuqpcn"swg."gp"ngu"
fkhgtgpvu"fgrgpfflpekgu"fg"nÓgortguc."vkpiwk"cuukipcfc"gzenwukxcogpv"nc"okuuk„"
fÓguvcdnkt"ngu"eqowpkecekqpu"vgngh”pkswgu"cod"nÓkpvgtkqt"q"cod"nÓgzvgtkqt."cichcpv"
i transmetent els encàrrecs i avisos que rebi Podrà igualment tenir assignades 
hwpekqpu"eqorngogpv§tkgu"fg"tgegrek„"q"cfokpkuvtcvkxgu."eqorcvkdngu"cod"nc"ugxc"
vcuec"rtqhguukqpcn0

Rgtuqpcn"fg"pgvglc<"¡u"cswgnn"rgtuqpcn."oclqt"fg"fkxwkv"cp{u."gpecttgicv"fg"nc"
neteja general del centre de treball o establiment, així com del manteniment de la 
higiene i salubritat de les instal·lacions i serveis d’ús públic.

CAPÍTOL 5
Contractació

Article 27
Eqpvtcevg"gp"rt§evkswgu"k"eqpvtcevg"fg"hqtocek„
c0"Gn"eqpvtcevg"fg"vtgdcnn"gp"rt§evkswgu."vkrkÝecv"gp"nÓctvkeng"33"fgn"vgzv"tgh„u"fg"

la Llei de l’Estatut dels Treballadors, podrà concertar-se amb aquells treballadors 
swg"guvkiwguukp"gp"rquuguuk„"fg"v‡vqn"wpkxgtukvctk"q"fg"hqtocek„"rtqhguukqpcn"fg"
itcw"oki"q"uwrgtkqt."q"v‡vqnu"qÝekcnogpv"tgeqpgiwvu"eqo"gswkxcngpvu."swg"jcdknkvkp"
rgt"c"nÓgzgtekek"rtqhguukqpcn."fkpvtg"fgnu"swcvtg"cp{u"q"uku"cp{u"swcp"gn"eqpvtcevg"gu"
eqpegtvk"cod"wp"vtgdcnncfqt"okpwux§nkf"koogfkcvcogpv"ugi¯gpvu"c"nc"Ýpcnkv¦cek„"
dels estudis, sempre que la titulació estigui relacionada amb les tasques que es 
practiquin.

a.1  La suspensió del contracte de treball en pràctiques per incapacitat temporal, 
la durada de la qual sigui igual o superior a trenta dies, interromprà el seu temps de 
fwtcfc"rcevcv"gzegrvg"ceqtf"gzrtfiu"gp"eqpvtctk"q"rgt"rfltfwc"fg"dqpkÝecekqpu"rgt"
part de l’empresa contractant.
c04" "Swcp"gn"eqpvtcevg"gp"rt§evkswgu"gu"eqpegtvk"cod"wpc"fwtcfc"kphgtkqt"c"fqu"

anys, les parts podran prorrogar per períodes de sis mesos aquesta durada, sense 
que se superi, en cap cas, el citat període màxim de dos anys.

a.3  El salari dels treballadors contractats sota la modalitat de pràctiques serà, 
com a mínim, el 60 per cent de l’establert en Conveni col·lectiu per a la categoria 
rtqhguukqpcn"swg"gu"vtcevk."fwtcpv"gn"rtkogt"cp{."k"gn"97"rgt"egpv"gp"gn"ugiqp."ugpug"swg"
gp"ecr"ecu"nÓkorqtv"tguwnvcpv"ukiwk"kphgtkqt"cn"ucnctk"o‡pko"fg"ictcpvkc"guvcdngtv"gp"
aquest Conveni col·lectiu general, sempre que es tracti de contractes a temps complet. 
En cas contrari, percebran un salari proporcional a la jornada contractada.
c06" "Gu"rqftcp"eqpegtvct"eqpvtcevgu"gp"rt§evkswgu"fkpvtg"fgn"itwr"rtqhguukqpcn"

uwrgtkqt"k"vflepke."fg"nÓcfokpkuvtcvkw"k"kphqto§vke."gzegrvg"rgt"c"ngu"ecvgiqtkgu"rtqhgu-
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ukqpcnu"fÓqtfgpcp›c."vgnghqpkuvc."cwzknkct"k"curktcpv"cfokpkuvtcvkw."k"fgn"fÓgzrnqvcek„."
rgt"c"ngu"ecvgiqtkgu"rtqhguukqpcnu"fÓgpecttgicv"k"qÝekcn"fg"ocpvgpkogpv0
d0"Gn"eqpvtcevg"fg"hqtocek„"tgiwncv"gp"nÓctvkeng"33"fgn"vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓGu-

vcvwv"fgnu"Vtgdcnncfqtu."vfi"rgt"qdlgevg"nÓcfswkukek„"fg"nc"hqtocek„"vg”tkec"k"rt§evkec"
pgeguu§tkc"rgt"c"nÓceqornkogpv"cfgswcv"fÓwp"qÝek"q"nnqe"fg"vtgdcnn"swcnkÝecv0
d03" "Gu"rqft§"hqtocnkv¦ct"cod"rgtuqpgu"oclqtu"fg"ugv¦g"cp{u"k"ogpqtu"fg"xkpv/k/w"

que no tinguin la titulació requerida per a contractar en pràctiques. Aquesta limitació 
d’edat no serà d’aplicació quan el contracte es concerti amb aturats inclosos en alguns 
fgnu"ugi¯gpvu"eqnángevkwu<//"Okpwux§nkfu0//"Vtgdcnncfqtu"guvtcpigtu."fwtcpv"gnu"fqu"
rtkogtu"cp{u"fg"xkiflpekc"fgn"ugw"rgto‡u"fg"vtgdcnn."vtgv"swg"uÓcetgfkvkp"nc"hqtocek„"
i experiència necessàries per a l’acompliment del lloc de treball.-- Aquells que du-
guin més de tres anys sense activitat laboral.-- Qui es trobin en situació d’exclusió 
social.-- Els quals s’incorporin com alumnes-treballadors als programes d’escoles 
vcnngt."ecugu"fÓqÝeku"k"vcnngtu"fÓqewrcek„0
d04" "Gn"vgoru"fgfkecv"c"hqtocek„"vg”tkec"fgn"vtgdcnncfqt"pq"ugt§"kphgtkqt"cn"37"

per cent de la jornada laboral màxima prevista en aquest Conveni col·lectiu Gene-
ral, podent-se concentrar al llarg de la durada total del contracte, sempre que no 
uÓjcikp"guiqvcv"gnu"vtgu"cp{u0"Nc"tghgtkfc"hqtocek„"vg”tkec"pq"ugt§"gzkikdng"swcp"gn"
treballador acrediti que posseïx o està en condicions de posseir immediatament el 
EgtvkÝecv"fg"Rtqhguukqpcnkvcv"Qewrcekqpcn"tgiwncv"rgn"tgkcn"fgetgv"9;913;;7."fg"3;"
de maig, d’acord amb el lloc de treball al que aspira.

Quan les empreses incompleixin en la seva totalitat les seves obligacions en 
ocvfltkc"fg"hqtocek„"vg”tkec."gn"eqpvtcevg"rgt"c"nc"hqtocek„"gu"rtguwokt§"egngdtcv"
gp"htcw"fg"Nngk."fg"eqphqtokvcv"cod"nÓguvcdngtv"gp"nÓctvkeng"3304"fgn"vgzv"tgh„u"fg"nc"
Llei de l’Estatut dels Treballadors.
d05" "Hkpcnkv¦cv"gn"rgt‡qfg"fg"hqtocek„."nÓgortguc"jcwt§"fÓguvgpftg"gp"hcxqt"fgn"vtg-
dcnncfqt"wp"egtvkÝecv"gp"gn"swcn"eqpuvk"nc"fwtcfc"fgn"ocvgkz"k"gn"pkxgnn"fg"hqtocek„"
vg”tkec"k"rt§evkec"cfswktkv0"Uk"gn"vtgdcnncfqt"eqpvkpwc"ghgevwcpv"vtgdcnnu"gp"nÓgortguc."
ug"nk"rtqoqekqpct§"c"nc"ecvgiqtkc"rtqhguukqpcn"nÓcrtgpgpvcvig"fg"nc"swcn"jcik"tgcnkv¦cv"
k"rgtegdt§"gn"ucnctk"eqttgurqpgpv"Ýzcv"rgt"Eqpxgpk"eqnángevkw0

El treballador podrà sol·licitar de l’Administració competent que, prèvies les 
rtqxgu"pgeguu§tkgu."nk"gzrgfgkzk"gn"eqttgurqpgpv"egtvkÝecv"fg"rtqhguukqpcnkvcv0
d06" "Gn"ucnctk"swg"jcwt§"fg"rgtegdtg"cswguv"rgtuqpcn."tghgtkv"c"wp"vgoru"fg"vtgdcnn"
ghgevkw"gswkxcngpv"cn":7"rgt"egpv"fg"nc"lqtpcfc"o§zkoc"rtgxkuvc"gp"Eqpxgpk"eqn/
ngevkw."pq"rqft§"ugt"kphgtkqt"cn":7"rgt"egpv"fgn"ucnctk"fÓcswguv"Eqpxgpk"eqnángevkw."
amb independència del temps de durada de prestació de serveis.

Article 28
Contracte a temps parcial
Gn"eqpvtcevg"fg"vtgdcnn"c"vgoru"rctekcn."vkrkÝecv"gp"nÓctvkeng"34"fgn"vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"

de l’Estatut dels Treballadors, és aquell que es concerta per a prestar servei durant 
wp"pqodtg"fÓjqtgu"q"fkgu"kphgtkqt"cn"fg"nc"lqtpcfc"eqpukfgtcfc"eqo"jcdkvwcn0
Rqft§"eqpegtvct/ug"vcpv"rgt"vgoru"kpfgÝpkv"eqo"rgt"fwtcfc"fgvgtokpcfc."gp"

els supòsits en els quals legalment es permeti la utilització d’aquesta modalitat de 
contracte.

S’entendrà per contracte a temps parcial aquell celebrat amb el treballador, la 
lqtpcfc"fgn"swcn"ukiwk"kphgtkqt"c"nc"rtgxkuvc"gp"gn"rtgugpv"eqpxgpk0
Gp"nc"ugxc"hqtocnkv¦cek„"rgt"guetkv"uÓgurgekÝect§"pgeguu§tkcogpv"gn"pqodtg"fÓjq-

res al dia, a la setmana, al mes o a l’any, o el de dies per iguals períodes, pel qual 
gu"eqpvtcevc"cn"vtgdcnncfqt"ckz‡"eqo"gn"ucnctk"eqttgurqpgpv."swg"guvct§"gp"hwpek„"fg"
ngu"jqtgu"tgcnkv¦cfgu"gp"eqorctcek„"fg"nc"lqtpcfc"jcdkvwcn"k"eqorngvc"swg"uÓghgevw•"
en el centre de treball o establiment, sent proporcional a l’establert en el Conveni 
eqnángevkw"rgt"c"nc"ecvgiqtkc"rtqhguukqpcn"swg"gu"vtcevk0
Gp"gn"ecu"swg"nÓgortguc"k"gn"vtgdcnncfqt"rcevkp"hgt"jqtgu"eqorngogpv§tkgu"gp"

cswgnnu"eqpvtcevgu"c"vgoru"rctekcn"fg"ect§evgt"kpfgÝpkv."jq"hctcp"fg"eqphqtokvcv"
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cod"gnu"n‡okvu"k"eqpfkekqpu"guvcdngtvu"gp"gnu"ctvkengu"56."58."k"59"fgn"Vgzv"Tgh„u"fg"
l’Estatut dels Treballadors.
Gn"rcevg"jcwt§"fg"Ýzct"gn"pqodtg"fÓjqtgu"eqorngogpv§tkgu"c"tgcnkv¦ct."swg"pq"

podrà ser superior al 15% de la jornada establerta en el contracte. Aquestes hores 
gu"tgvtkdwktcp"eqo"uk"hquukp"jqtgu"qtfkp§tkgu0

Article 29
Contractes de durada determinada

a. El contracte eventual regulat en l’article 15.1.b) de l’Estatut dels Treballa-
dors.
a.1  La durada màxima d’aquest contracte serà de 12 mesos dintre d’un període 
fg"3:"k."gp"ecu"fg"eqpegtvct/ug"rgt"vgtokpk"kphgtkqt."rqft§"ugt"rtqttqicv"okvlcp›cpv"
acord de les parts, per una sola vegada, sense que en cap cas puguin superar-se els 
citats dotze mesos com límit màxim acumulat.

Els treballadors amb contracte eventual percebran al seu terme la indemnització 
determinada en l’article 49.1.c) de l’Estatut dels Treballadors.
a.2  Es podrà concertar aquest contracte per a atendre les vacances del propi personal, 
exigències circumstancials del mercat, acumulació de tasques o excés de demanda 
de serveis encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa.

b. El contracte d’interinitat regulat en l’article 15.1.c) de l’Estatut dels Treballa-
dors permetrà substituir a treballadors amb dret a reserva de lloc de treball, en els 
supòsits previstos en els articles 37, 38, 40, 45 i 46 d’aquest Estatut.
b.1  La seva durada vindrà determinada per la incorporació de la persona substituïda, 
swg"jcwt§"fg"ugt"gzrtguuc"k"rtgekucogpv"kfgpvkÝecfc"gp"gn"oqogpv"fg"nc"eqpegtvcek„"
del contracte. La permanència del substitut una vegada reincorporat el treballador 
uwduvkvw•v."uwrquct§"nc"vtcpuhqtocek„"fgn"eqpvtcevg"vgorqtcn"gp"kpfgÝpkv0
e0"Eqpvtcevg"rgt"qdtc"q"ugtxgku"fgvgtokpcvu0"C"nÓghgevg"fgn"rtgxkuv"gp"nÓctvkeng"37030c+"

fgn"vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"Vtgdcnncfqtu."c"ofiu"fg"gnu"eqpvkpiwvu"q"
qdlgevgu"fÓcswguv"vkrwu"eqpvtcevwcn."fg"ect§evgt"igpgtcn."uÓkfgpvkÝswgp"eqo"vcuswgu"
q"ugtxgku"cod"uwuvcpvkxkvcv"rt”rkc"k"uwÝekgpv."fkpvtg"fg"nÓcevkxkvcv"fg"ngu"gortgugu"
d’aquest sector que poden ser cobertes amb aquesta modalitat contractual, els 
ugi¯gpvu<
e03" "Vgorqtcfgu"fÓgufgxgpkogpvu"gurqtvkwu."eqpitguuqu."hguvgu."Ýtgu."gzrqukekqpu."

rtqoqekqpu."ugtxgku"rtgxgpvkwu."tghqt›qu"guvcekqpcnu"*ecorcp{gu"fg"itkr.",gve+"tghqt-
ços de plantilla en zones de platja o turístiques, i qualsevol activitat extraordinària 
que precisi de l’augment temporal de la plantilla.

c.2  Contractes amb les Administracions, sempre que no estigui emparat per les 
clàusules de subrogació la continuació del treballador en la nova adjudicatària.

c.3  Activitats de caràcter temporal o estacional derivades de contractes amb 
les Administracions.
c.4  A través d’aquesta modalitat contractual, i encara que sigui en un només 
contracte d’aquesta tipologia, podrà emprar-se a un treballador perquè realitzi un 
o diversos serveis detallats, en un o diversos establiments.

CAPÍTOL 6
Drets varis

Article 30
Permisos i llicencies
Gn"vtgdcnncfqt."rtgxk"cx‡u"k"lwuvkÝecek„."gu"rqft§"cdugpvct."cod"ftgv"c"tgowpgtcek„."

rgt"cniwp"fgnu"ugi¯gpvu"oqvkwu"k"rgn"vgoru"ugi¯gpv<
a. Setze dies naturals en cas de matrimoni o constitució d’unió estable de parella 

segons la normativa legal aplicable.
d0"Wp"fkc"rgt"ocvtkoqpk"fg"rctgu."igtocpu"k"Ýnnu0"Swcp"gn"ocvtkoqpk"ug"egngdtfiu"

hqtc"fgn"fqokeknk"fgn"vtgdcnncfqt"k"uÓjciwguukp"fg"hgt"fgurnc›cogpvu."uÓkpetgogpvc-
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rà un dia per cada 300 quilòmetres d’anada i tonada, Ýpu"wp"o§zko"fg"6"fkgu"rgt"
desplaçament.
Fqu"fkgu"rgt"pckzgogpv"q"cfqrek„"fÓwp"Ýnn"q"Ýnnc0
c. Dos dies en cas de malaltia greu amb hospitalització superior a vint-i-quatre 

jqtgu"q"fghwpek„"fg"hcoknkctu."Ýpu"gn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."k"
s’incrementaria un dia per cada 300 quilòmetres d’anada i tornada en cas de des-
rnc›cogpv"fgn"vtgdcnncfqt."Ýpu"wp"o§zko"fg"6"fkgu"rgt"fgurnc›cogpv0

d. En el cas d’intervencions quirúrgiques ambulatòries que no siguin de les 
gzenqugu"c"nÓcppgz"5."Ýpu"c"fqu"fkgu"ugortg"swg"gn"hcoknkct"fg"Ýpu"gn"ugiqp"itcw"fg"
eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv"rtgekuk"fg"nÓcuukuvflpekc"fgn"hcoknkct0

e. Un dia per trasllat de domicili habitual.
h0"Gn"vgoru"pgeguuctk"rgt"cuukuvkt"cnu"ewtuqu"fg"hqtocek„"k"rtqoqek„"swg"nÓgortguc"

estableixi.
i0"Eqornkogpv"fg"fgwtgu"r¿dnkeu."rgn"vgoru"kpfkurgpucdng."rtflxkc"lwuvkÝecek„0
h. Un dia als conductors per la renovació del permís de conduir.
i. Dos dies de lliure disposició per el treballador. Cada dia de lliure disposició 

hc"tghgtflpekc"c"wpc"lqtpcfc"ncdqtcn"qtfkp§tkc."fiu"c"fkt."xwkv"jqtgu0"Gnu"vtgdcnncfqtu"
amb menys d’un any d’antiguitat gaudiran d’aquest dret en proporció al temps de 
serveis prestats.

Article 31
Permisos no retribuïts

a. Per a completar les 8 hores retribuïdes d’un dia personal en les guàrdies de 12 
o 24 hores i poder, d’aquesta manera, absentar-se el dia sencer.
d0"Rgt"c"eqpe„ttgt"c"gz§ogpu"rgt"nc"qdvgpek„"fÓcniwp"v‡vqn"qÝekcn"fwtcpv"gn"fkc"fg"

la seva celebració.
e0"Rgn"ecucogpv"q"nc"fghwpek„"fg"rgtuqpgu"rt”zkogu"pq"kpenqugu"c"nÓctvkeng"cpvgtkqt."

Ýpu"c"wp"o§zko"vqvcn"fg"4"fkgu"c"nÓcp{"rgt"swcnugxqn"fgnu"uwr”ukvu0

Article 32
Assegurança col·lectiva d’accidents

Les empreses que no en disposin contractaran la pòlissa en el termini de trenta 
dies des de la signatura del Conveni, amb una entitat asseguradora reconeguda, 
wpc"r”nkuuc"eqnángevkxc"swg"ictcpvgkz"wpc"swcpvkc"fg<
Oqtv"rgt"ceekfgpv<"520222.22Ú
Kpecrcekvcv"rgtocpgpv"k"cduqnwvc"rgt"c"vqv"vkrwu"fg"vtgdcnn"q"itcp"kpxcnkfguc<"

820323.43Ú
Kpecrcekvcv"vqvcn"rgt"cn"nnqe"fg"vtgdcnn"jcdkvwcn<"420722.47Ú
C"rgtegdtg."wpc"uqnc"xgicfc."rgn"vtgdcnncfqt"k1q"x‡fwc"q"xkfw"q"rctgnnc"fg"hgv"

fguegpfgpvu"q"cuegpfgpvu"k."gp"gn"ugw"ecu."gnu"ugwu"dgpgÝekctku"ngicnu."uk"eqo"c"eqp-
seqüència de l’accident de treball es produeix alguna d’aquestes situacions.
Ngu"rtkogu"swg"gu"igpgtkp"gp"hwpek„"fg"nc"r”nkuuc"ugtcp"c"e§ttge"fg"nÓgortguc."

essent responsable l’entitat asseguradora i subsidiàriament l’empresa del pagament 
fgn"ecrkvcn"cuugiwtcv"cn"vtgdcnncfqt"q"cnu"ugwu"dgpgÝekctku"gp"ecu"fg"ukpkuvtg"swg"
comporti el dret a la seva percepció.

Article 33
Incapacitat temporal
NÓgortguc"cdqpct§"fwtcpv"gn"rgt‡qfg"fÓkpecrcekvcv"vgorqtcn."nc"fkhgtflpekc"gzkuvgpv"

entre la prestació corresponent a la Seguretat Social i entitat gestora, i el 85% de 
ucnctk"dcug"kpetgogpvcv"rgt"nc"cpvkiwkvcv"gp"ngu"ugi¯gpvu"eqpfkekqpu<

a. En accident de treball, des del primer dia, prenent com a base de les tres dar-
reres mensualitats cotitzades.

b. Quan la malaltia requereixi intervenció quirúrgica o ingrés en un centre sanitari, 
a partir del primer dia de la intervenció quirúrgica o ingrés.

c. En cas de malaltia comuna, a partir del tercer dia.
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Article 34
Canvi de torn

L’empresa permetrà el canvi de torn entre els treballadors, sense cap discriminació, 
i donant comunicació a l’empresa amb, almenys, vint i quatre hores d’antelació.

Article 35
Rtgok"fg"Ýfgnkvcv1xkpewncek„
Quan el treballador havent passat dels 60 anys romangui vinculat a l’empresa per-
cebrà, una quantitat que percebrà addicionada a l’antiguitat que li correspongui, 
rgt"36"rciwgu"rgt"cp{."eqpukuvgpv"gp<//"Cod"32"cp{u"fÓcpvkiwkvcv"gp"nÓgortguc."
8.2:Ú"rgt"rcic0//"Cod"37"cp{u"fÓcpvkiwkvcv"gp"nÓgortguc."3;.58Ú"rgt"rcic0//"Cod"
42"cp{u"fÓcpvkiwkvcv"gp"nÓgortguc."44.8:Ú"rgt"rcic0//"Cod"47"cp{u"fÓcpvkiwkvcv"gp"
nÓgortguc."48.77Ú"rgt"rcic0

Aquest concepte salarial no serà objecte de la corresponent reducció proporcional 
de retribucions per al cas en el qual el treballador redueixi la seva jornada per que 
decideixi accedir a la jubilació progressiva.

Als 65 anys, si per qualsevol circumstància, el treballador romangués treballant 
en l’empresa, perdrà el dret al cobrament d’aquesta quantitat, ja que la mateixa ha 
estat establerta precisament per a estimular la contractació de nous treballadors, 
mitjançant l’estímul de l’accés progressiu a la jubilació.

Article 36
Jubilació

a. S’acorda la possibilitat de jubilació als seixanta quatre anys, amb el 100 por 100 
de la pensió, sempre que el lloc de treball quedi cobert, d’acord amb el que disposa 
Real Decreto 1194/1985 de 17 de juliol.
d0"Lwdkncek„"cpvkekrcfc"c"vgoru"rctekcn"k"lwdkncek„"qdnkicv”tkc<
Cod"gn"rtqr”ukv"fg"hqogpvct"nc"eqnánqecek„"fg"vtgdcnncfqtu"gp"cvwt."uÓguvcdngkzgp"

les següents mesures d’estímul a la contractació mitjançant el rejoveniment de les 
rncpvknngu<

1  S’estableix la jubilació obligatòria als 65 anys sempre que el treballador com-
pleixi amb els requisits per causar dret a pensió.
2  Quan es compleixin els requisits legals per això, les empreses atendran la petició 
fg"vqvu"cswgnnu"vtgdcnncfqtu"swg"ocpkhguvkp"rgt"guetkv"nc"ugxc"xqnwpvcv"fÓceegfkt"c"nc"
jubilació anticipada. En el cas de que la jubilació sol·licitada sigui la parcial, serà 
necessari per a la seva concessió que entre empresa i treballador s’arribi a un acord 
guetkv"rtgxk"rgn"swg"hc"c"nc"hqtoc"gp"swfl"vtgdcnnct§"gn"rgtegpvcvig"fg"lqtpcfc"swg"gu"
mantingui d’alta a l’empresa.

La jubilació podrà ser del 85 % de la jornada i als 60 anys mentre el règim tran-
sitori de la Llei ho permeti.

CAPÍTOL 6

Article 37
Drets sindicals
NÓ¿nvko"rct§itch"fg"nÓctvkeng"8:"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"Vtgdcnncfqtu"cwvqtkv¦c"c"rcevct"gp"

Eqpxgpk"eqnángevkw"nÓcewowncek„"fÓjqtgu"fgnu"fkhgtgpvu"ogodtgu"fgn"eqokvfl"fÓgo-
presa i, si és el cas, dels delegats de personal, en un o varis dels seus components, 
sense depassar el màxim total, podent quedar rellevats del treball, sense perjudici 
de la seva remuneració.

Sobre la base d’aquest precepte s’acorda que l’acumulació de crèdit horari pot 
donar-se, quan el comitè o els delegats de personal, segons el cas, contribueixin 
okvlcp›cpv"nc"eguuk„"rgt"wpc"dcpfc"fg"ngu"ugxgu"jqtgu."pq"kphgtkqt"cn"32'"fg"ngu"ugxgu"
jqtgu"cpwcnu."cn"hwpekqpcogpv"fg"nc"eqokuuk„"fg"ugiwkogpv"fÓcswguv"eqpxgpk0



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7274"Î"43030422: 5211

Els membres de comitè o delegats de personal que no participin del sistema 
fÓcewowncek„"ugevqtkcn."uqncogpv"rqftcp"hgt"¿u"fgn"ugw"rtqrk"etflfkv"jqtctk"ngicn0

Article 38
Privació del permís de conduir

En cas de privació del permís de conduir per un temps no superior als sis mesos, 
nÓgortguc"gu"xgwt§"qdnkicfc"c"hceknkvct"cn"eqpfwevqt"qewrcek„"gp"swcnugxqn"hgkpc."
gpectc"swg"ukiwk"fÓkphgtkqt"ecvgiqtkc."cdqpcpv"nc"tgvtkdwek„"eqttgurqpgpv"c"cswguv"
nnqe"fg"vtgdcnn."ofiu"cpvkiwkvcv="ugortg"swg"pq"eqpeqttkp"gnu"ugi¯gpvu"tgswkukvu<
c0"Swg"nc"rtkxcek„"fgn"rgto‡u"fg"eqpfwkt"fgtkxk"fg"hgvu"qeqttgiwvu"gp"nÓgzgtekek"fg"

l’activitat de conduir aliè a l’empresa.
b. Que la privació del permís de conduir sigui conseqüència de la comissió de 

delictes dolosos.
c. Que la privació del permís de conduir no s’hagi produït també en l’any anterior.
d. Que la privació del permís de conduir sigui conseqüència d’haver ingerit 

dgiwfgu"cneqj”nkswgu"q"rtgu"cniwp"vkrwu"fÓguvwrghcgpvu0
Aquells treballadors que contractin una pòlissa d’assegurança que cobreixi la 

tgvktcfc"vgorqtcn"fgn"ectpgv"fg"eqpfwkt"pgeguuctk"rgt"cn"ugw"vtgdcnn"gp"hwpek„"fg"nc"
ugxc"ecvgiqtkc"fg"eqpfwevqt."k"pqofiu"rgt"ckz”."rtflxkc"lwuvkÝecek„"fg"nc"eqpvtcevcek„"
de l’esmentada assegurança, les empreses abonaran el cost de la pòlissa, amb un 
o§zko"fg"72.22"Ú"cpwcnu0

En el cas de la retirada temporal del carnet de conduir es produís per qualsevol 
fgnu"oqvkwu"cuugp{cncvu"gp"gn"rct§itch"rtkogt."nÓkorqtv"swg"rgtegdk"gn"vtgdcnncfqt"
derivat de l’assegurança, en tant que se li manté el salari, tindrà l’obligació d’abo-
nar-lo a l’empresa.

Tanmateix, en el cas de retirada temporal del carnet el treballador podrà sol·licitar 
una excedència per al temps que duri la mateixa, amb el dret a reingrés una vegada 
recuperi el carnet.

Article 39
Multes i sancions

En cas de la imposició de multes i sancions per l’Autoritat corresponent, als 
treballadors quan condueixin vehicles de l’empresa i en el desenvolupament de les 
tasques encomanades per aquesta, l’empresa està obligada a presentar les al·legacions 
eqttgurqpgpvu"k"eqowpkect/nq"cn"eqpfwevqt0"Gp"gn"ecu"fg"fgp¿pekgu"rgt"kphtceekqpu"c"
les normes de trànsit que correspongui la responsabilitat al conductor, l’empresa, en 
compliment de la seva obligació legal, comunicarà a l’Administració les dades del 
eqpfwevqt"gp"gn"oqogpv"fg"nc"kphtceek„."guugpv"qdnkicfc"c"pqvkÝect/nq"cn"vtgdcnncfqt."
per tal que aquest tingui coneixement de la tramitació de la denúncia al seu nom.

Article 40
Wpkhqtokvcv
Ngu"gortgugu"hceknkvctcp"cn"rgtuqpcn"nÓwpkhqtog."xguvwctk"rtge‡u"k"kfqpk"rgt"c"nc"

tgcnkv¦cek„"fg"nc"ugxc"hwpek„."ugiqpu"gn"fkuugp{"fg"nÓgortguc"k"ugiqpu"eqpvtcevg"cod"
el client i consonància amb les èpoques d’hivern i estiu, segons les comarques.

Aquest vestuari serà reposat i ampliat, essent obligatòria la seva utilització i 
neteja, per part del treballador.

CAPÍTOL 7
Faltes i sancions

Article 41
Regim disciplinari
Ngu"hcnvgu"eqogugu"rgnu"vtgdcnncfqtu"cn"ugtxgk"fg"ngu"gortgugu"fgn"ugevqt"gu"

encuukÝectcp"cvgpgpv"c"nc"ugxc"korqtv§pekc"k."uk"uÓguecw."c"nc"ugxc"tgkpekfflpekc."
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gp"nngwu."itgwu"k"oqnv"itgwu."fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"gu"fkurquc"gp"gnu"ctvkengu"
ugi¯gpvu<

b. Faltes lleus.
Gu"eqpukfgtctcp"hcnvgu"nngwu"ngu"ugi¯gpvu<
3" "Hkpu"c"fwgu"hcnvgu"fg"rwpvwcnkvcv"gp"wp"ogu"ugpug"oqvkw"lwuvkÝecv"q"gn"37'"fg"

la seva jornada en el mateix còmput mensual
2  La no comunicació, amb quaranta-vuit hores com a mínim d’antelació, de 

swcnugxqn"hcnvc"fÓcuukuvflpekc"cn"vtgdcnn"rgt"ecwugu"lwuvkÝecfgu."vtgv"swg"uÓcetgfkvk"nc"
korquukdknkvcv"fg"hgt/jq0
5" "NÓcdcpfqpcogpv"fgn"egpvtg"q"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn."ugpug"ecwuc"q"oqvkw"lwuvkÝecv."

Ýpu"k"vqv"rgt"dtgw"vgoru."ugortg"swg"fkv"cdcpfqpcogpv"pq"hqu"rgtlwfkekcn"rgt"cn"
desplegament de l’activitat productiva de l’empresa o causa de danys o accidents 
als seus companys de treball, que podrà ser considerada com greu o molt greu, 
sempre que no suposi a l’empresa reclamacions o sancions de tercers per incorrecte 
compliment dels serveis encarregats. Atendre el deure de socors no serà motiu de 
sanció, sempre que sigui a les immediacions del centre o institució.
6" "Gn"tgvctf"kplwuvkÝecv."pginkiflpekc"q"nc"ocpec"fg"ewtc"gp"gn"eqornkogpv"fg"nc"

hgkpc0
7" "Nc"hcnvc"fÓcvgpek„"k"fknkiflpekc"fgiwfgu"gp"gn"fgugpxqnwrcogpv"fgn"vtgdcnn"

encomanat, sempre que no causi perjudici de consideració a l’empresa o als seus 
companys de treball, als usuaris, els seus acompanyants o altres persones que vincu-
lades amb la prestació dels serveis, l’incorrecte o incompleta complimentació de les 
dades i documents dels serveis que el treballador tingui obligació de complimentar, 
i a no ser que pugui ser considerada com greu o molt greu, sempre que no suposi a 
l’empresa reclamacions o sancions de tercers per incorrecte compliment dels serveis 
gpecttgicvu0"Vtgv"swg"ug"cetgfkvk"nc"korquukdknkvcv"fg"hgt/jq0

6  No comunicar a l’empresa qualsevol variació de la seva situació que tingui 
incidència en a l’àmbit laboral, com el canvi de la seva residència habitual, tret que 
per algun motiu legal sigui necessari mantenir ocult el lloc de residència.

7  La manca d’higiene o neteja personal, sempre que no derivi risc per a la 
kpvgitkvcv"h‡ukec"q"nc"ucnwv"fgnu"vtgdcnncfqtu."pk"uwrquk"c"nÓgortguc"tgencocekqpu"q"
sancions de tercers per incorrecte compliment dels serveis encarregats.
:" "NÓ¿u"kpeqttgevg"fg"nÓwpkhqtog."fg"ngu"tqdgu"q"gswkrcogpvu"tgdwfgu"fg"nÓgortguc"

o de qualsevol altre, sempre que l’empresa obligui al treballador a utilitzar-les en el 
desenvolupament de les seves tasques, sempre que no suposi a l’empresa reclamacions 
o sancions de tercers per incorrecte compliment dels serveis encarregats.
;" "Ngu"hcnvgu"fg"tgurgevg."fÓguecuuc"eqpukfgtcek„."vcpv"cnu"ugwu"eqorcp{u"eqo"

c"vgtegtgu"rgtuqpgu"k"gp"gurgekcnu"cnu"ocncnvu"vtcpurqtvcvu"q"gnu"ugwu"hcoknkctu"q"
acompanyants, sempre que això es produeixi amb motiu o ocasió del treball.
32" "Ngu"fkuewuukqpu"uqdtg"chgtu"guvtcp{u"cn"vtgdcnn"fwtcpv"nc"lqtpcfc"ncdqtcn0"Uk"

aquestes discussions produïssin greus escàndols o esvalots, podran ser considerades 
eqo"c"hcnvgu"itgwu"q"oqnv"itgwu0

11  Les que suposin incompliments de la normativa en matèria de prevenció de 
riscos i salut laboral, sempre que no tinguin transcendència greu per a la integritat 
h‡ukec"q"nc"ucnwv"rt”rkc"q"fÓcnvtgu"rgtuqpgu"q"vtgdcnncfqtu."q"rtqfwgkzk"fcp{u"itgwu"
a l’empresa.

12  Qualssevol altres incompliments culpables de la normativa laboral o de les 
obligacions lícites assumides en contracte de treball i/o contingudes en aquest 
Conveni, així com aquells altres incompliments que suposin sanció o penalització 
per a l’empresa en virtut de les obligacions de prestació de serveis contractuals 
amb tercers.
35" "Swcnugxqn"cnvtg"vkrwu"fÓkphtceekqpu"swg"chgevkp"qdnkicekqpu"fg"ect§evgt"hqtocn"

o documental exigides per la normativa de prevenció de riscos laborals i que no 
guvkiwkp"vkrkÝecfgu"eqo"itgwu"q"oqnv"itgwu0"Ugortg"swg"nÓgortguc"jcik"fqpcv"gn"
ocvgtkcn"k"kphqtocek„"uqdtg"nc"pqtocvkxc0

c. Faltes greus.
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Gu"eqpukfgtgp"hcnvgu"itgwu"ngu"ugi¯gpvu<
3" "Ofiu"fg"fqu"hcnvgu"fg"rwpvwcnkvcv"gp"wp"ogu."q"Ýpu"c"fqu"swcp"gn"tgvctf"ukiwk"

uwrgtkqt"c"swkp¦g"okpwvu"gp"ecfcuewpc"fÓgnngu"k"ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc0
4" "Hcnvct"wp"q"fqu"fkgu"cn"vtgdcnn"fwtcpv"wp"ogu."ugpug"ecwuc"swg"jq"lwuvkÝswk0
5" "Nc"hcnvc"fÓcvgpek„"k"fknkiflpekc"fgiwfgu"gp"gn"fgugpxqnwrcogpv"fgn"vtgdcnn"gpeq-

manat, sempre que causi perjudici d’una certa consideració a l’empresa o als seus 
companys de treball, als malalts transportats, els seus acompanyants o altres persones 
que vinculades amb la prestació dels serveis, la manca de complimentació de les 
dades i documents dels serveis que el treballador tingui obligació de complimentar, 
i a no ser que pugui ser considerada com molt greu, sempre que suposi a l’empresa 
reclamacions econòmiques o sancions de tercers per incorrecte compliment dels 
ugtxgku"gpecttgicvu."rgt"xcnqt"geqp”oke"swg"pq"uwrgtk"gnu"50222.22Ú0

4  L’incompliment de les normes, ordres o instruccions dels superiors, en relació 
amb les obligacions concretes al lloc de treball, i les negligències que es derivin 
o puguin derivar-se perjudicis greus o incompliment o la negativa d’un servei 
determinat.

5  La desobediència als superiors en qualsevol matèria de treball, sempre que 
l’ordre no impliqui condició vexatòria o atemptat contra la llibertat sexual per al tre-
ballador, o comporti risc per a la vida o la salut, tant d’ell com d’altres companys.
8" "Ngu"hcnvgu"fg"tgurgevg"q"fgueqpukfgtcekqpu"vcpv"cnu"ugwu"eqorcp{u"eqo"c"vgtegtgu"

rgtuqpgu"k"gp"gurgekcnu"cnu"ocncnvu"vtcpurqtvcvu"q"gnu"ugwu"hcoknkctu"q"ceqorcp{cpvu."
sempre que això es produeixi amb motiu o ocasió del treball, en especial quan com 
a conseqüència d’això comporti sanció o penalització per a l’empresa.
9" "Swcnugxqn"cnvgtcek„"q"hcnukÝecek„"fg"fcfgu"rgtuqpcnu"q"ncdqtcnu"tgncvkwu"cn"rtqrk"

treballador, als seus companys o sobre els serveis realitzats.
8  La manca d’higiene o neteja personal quan comporti reclamació o queixes de 

vgtegtu."ocncnvu"q"gnu"ugwu"hcoknkctu"q"eqorcp{u."q"eqorqtvk"c"nÓgortguc"ucpekqpu"
o penalitzacions de tercers contractants dels serveis.

9  Realitzar, sense l’oportú permís, treballs particulars al centre de treball, així 
eqo"wvknkv¦ct"rgt"c"wuqu"rtqrku"kpuvcnáncekqpu"q"dfipu"fg"nÓgortguc."vcpv"fkpu"eqo"hqtc"
dels locals de treball, tret que es compti amb l’oportuna autorització.

10  La demostrada disminució voluntària i ocasional en el rendiment de tre-
ball.

11  La demostrada simulació de malaltia o accident, laboral o no.
34" "NÓgpeqdtkogpv"fg"hcnvgu"fÓcnvtgu"vtgdcnncfqtu0
35" "Rtqrqtekqpct"fcfgu"tgugtxcfgu"q"kphqtocek„"fg"nÓgortguc"c"rgtuqpgu"cnkgpgu"

o no autoritzades per a rebre’ls.
14  Proporcionar a persones no autoritzades a rebre’ls, dades relatives als malalts 

que hagin tingut vinculació amb l’empresa per motiu de la seva activitat, en especial 
gn"swg"gu"tghgtgkz"c"fkcipquku"k"vtcevcogpvu0

15  No advertir, immediatament als seus caps o a l’empresari de qualsevol ano-
ocnkc."cxctkc."ceekfgpv"q"hgvu"kpwuwcnu"swg"qdugtxk"c"ngu"kpuvcnáncekqpu."ocswkp§tkc."
nqecnu"q"fgn"rgtuqpcn."jcxgpv"fg"fgkzct"eqpuv§pekc"cn"Ýpcn"fg"nc"lqtpcfc"okvlcp›cpv"
gn"hwnn"fÓkpekfflpekgu"fg"vtgdcnn"fkctk"swg"jcwt§"fg"hceknkvct"nÓgortguc0
38" "Kpvtqfwkt"q"hceknkvct"nÓceefiu"cn"egpvtg"fg"vtgdcnn"c"rgtuqpgu"pq"cwvqtkv¦cfgu."c"

gzegrek„"fg"ngu"vcuswgu"gurge‡Ýswgu"ukpfkecnu"fgiwfcogpv"eqowpkecfgu0
17  La negligència greu en la conservació o en la neteja de materials i màquines 

que el treballador tingui a càrrec seu.
3:" "Gn"ocn"¿u"xgtkÝecv"fgnu"nqecnu."xgjkengu"k1q"gn"ugw"gswkrcogpv."ocvgtkcn"q"

documents dels serveis, que produeixi o pugui produir deteriorament o perjudici, 
o comportin penalització o sanció a l’empresa per part de tercers contractants dels 
serveis.
3;" "NÓgodtkciwguc"qecukqpcn"fwtcpv"gn"vtgdcnn."ckz‡"eqo"gn"vtqdct/ug"chgevcv."vcodfi"

qecukqpcnogpv"k"fwtcpv"gn"vtgdcnn."rgt"uwduv§pekgu"swcnkÝecfgu"eqo"c"ftqiwgu"k1q"
guvwrghcgpvu0

20  Fumar als llocs expressament prohibits per la normativa legal.
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43" "Nc"eqokuuk„"rgt"rctv"fgnu"eqpfwevqtu"fÓkphtceekqpu"fg"ngu"pqtogu"fg"ektewnc-
ció, imputables a ells, quan l’incompliment de les disposicions assenyalades en el 
mateix, posin en perill la seguretat de les persones que vagin a bord dels vehicles.
44" "Pq"wvknkv¦ct"eqttgevcogpv"gnu"okvlcpu"k"gswkru"fg"rtqvgeek„"hceknkvcvu"cn"vtgdc-

llador per l’empresari, d’acord amb les instruccions rebudes d’aquest per escrit.
23  La manca de compliment de les normes en matèria de prevenció de riscos 

i salut laboral o l’incompliment de les instruccions empresarials en les mateixes 
matèries, quan suposin risc greu per al treballador, els seus companys o tercers, així 
eqo"pgict/ug"c"nÓ¿u"fgnu"okvlcpu"fg"ugiwtgvcv"hceknkvcvu"rgt"nÓgortguc0

24  No usar adequadament, d’acord amb la seva natura i els riscos previsibles, les 
màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, 
qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva activitat.

25  Negar-se a sotmetre’s als reconeixements mèdics corresponents establerts 
d’acord amb l’avaluació de riscos.
48" "Rquct"hqtc"fg"hwpekqpcogpv"k1q"wvknkv¦ct"kpeqttgevcogpv"gnu"fkurqukvkwu"fg"

seguretat existents o que s’instal·lin en els mitjans relacionats amb la seva activitat 
o als llocs de treball en què aquesta tingui lloc.
49" "Nc"hcnvc"koogfkcvc"fÓKphqtocek„"cn"ugw"uwrgtkqt"lgt§tswke"fktgevg."k"cnu"vtg-

balladors designats per realitzar activitats de protecció i de prevenció o, si escau al 
Servei de Prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius 
raonables, un risc per a la seguretat i la salut pròpia, d’altres persones o treballadors, 
o pugui causar un dany greu a l’empresa.

28  Contribuir a l’incompliment de les obligacions establertes per l’autoritat 
eqorgvgpv"c"Ý"fg"rtqvgikt"nc"ugiwtgvcv"k"nc"ucnwv"fgn"vtgdcnncfqt"gp"gn"vtgdcnn0
4;" "Nc"hcnvc"fg"eqqrgtcek„"cod"nÓgortguctk"rgtswfl"cswguv"rwiwk"ictcpvkt"wpgu"

condicions de treball que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i 
la salut dels treballadors.
52" "Nc"tgkpekfflpekc"gp"nc"ocvgkzc"hcnvc"nngw"fkpu"gn"ocvgkz"vtkoguvtg."swcp"jcik"

tingut amonestació escrita de l’empresa.
31  Qualsevol altres incompliments greus de la normativa laboral o de les obli-

gacions lícites assumides en contracte de treball i/o contingudes en aquest Conveni, 
així com aquells altres incompliments greus que suposin sanció o penalització per 
a l’empresa en virtut de les obligacions de prestació de serveis contractuals amb 
tercers.
54" "Swcnugxqn"cnvtg"vkrwu"fÓkphtceekqpu"itgwu"swg"chgevkp"qdnkicekqpu"fg"ect§evgt"

hqtocn"q"fqewogpvcn"gzkikfgu"rgt"nc"pqtocvkxc"fg"rtgxgpek„"fg"tkuequ"ncdqtcnu"k"
swg"pq"guvkiwkp"vkrkÝecfgu"eqo"oqnv"itgwu0

d. Faltes molt greus.
Gu"eqpukfgtctcp"hcnvgu"oqnv"itgwu"ngu"ugi¯gpvu<
3" "Ofiu"fg"fqv¦g"hcnvgu"fg"rwpvwcnkvcv"pq"lwuvkÝecfgu"eqogugu"gp"gn"rgt‡qfg"fg"

tres mesos o de vint-i-quatre en sis mesos.
2  Faltar al treball més de dos dies consecutius o quatre alterns en el període d’un 

ogu"ugpug"ecwuc"q"oqvkw"swg"jq"lwuvkÝswk0
5" "Gn"htcw."nc"fgunngkcnvcv"q"nÓcd¿u"fg"eqpÝcp›c"gp"gn"vtgdcnn."ugtxgku."iguvk„"q"ce-

vkxkvcv"gpeqocpcvu."k"gn"hwtv"q"tqdcvqtk"tgcnkv¦cv"fkpu"nc"fgrgpfflpekgu"fg"nÓgortguc."
cnu"xgjkengu"q"gp"cnvtgu"gngogpvu"q"nnqeu"gp"swfl"jcik"fÓcevwct"gp"hwpek„"fg"nc"ugxc"
activitat.

4  La conducta dolosa o imprudent en l’exercici del treball encomanat, o quan 
nc"hqtoc"fg"tgcnkv¦ct/nq"kornkswk"fcp{"q"tkue"fÓceekfgpv"q"rgtknn"itgw"fÓcxctkc"rgt"c"
les instal·lacions o maquinària de l’empresa.
7" "Rquct"q"fqpct"eqo"c"hqtc"fg"ugtxgk"wp"xgjkeng"ugpug"oqvkwu."gp"gurgekcn"swcp"

això suposi sanció o penalització per a l’empresa en virtut de les obligacions de 
prestació de serveis contractuals amb tercers.

6  Quan en els contractes que signi l’empresa amb els seus clients, aquests recullin 
wpc"en§wuwnc"swg"xkpewnk"gn"rcicogpv"fg"nc"iguvk„"cod"nc"swcnkvcv"fgn"ugtxgk"qhgtv"
(puntualitat, tracte al pacient, neteja del vehicle, etc), i, a resultes d’una mala praxis, 
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nc"hcevwtc"gu"xgik"okpxcfc"rgt"hcnvc"korwvcdng"c"wp"q"xctku"vtgdcnncfqtu."enctcogpv"
kfgpvkÝecdngu."cswguvu"rqftcp"ugt"ucpekqpcvu"rgt"eqokuuk„"fg"hcnvc"oqnv"itgw0

7  L’embriaguesa habitual o toxicomania si repercuteix negativament en el 
treball.
:" "Nc"ukowncek„"fg"nc"rtguflpekc"fÓwp"cnvtg"gp"gn"vtgdcnn."ukipcpv"q"Ývzcpv"rgt"gnn"q"

cp§ngiu0"UÓgpvgpft§"ugortg"swg"jk"jc"hcnvc"swcp"wp"vtgdcnncfqt"gp"dckzc"rgt"ocncnvkc"
o accident, realitzi treballs de qualsevol classe per compte propi o aliena i l’al·legació 
fg"ngu"ecwugu"hcnugu"rgt"c"ngu"nnkeflpekgu"q"rgtokuqu0
;" "Nc"uwrgtcek„"fg"nc"vczc"fÓcneqjqn"Ýzcfc"tgincogpv§tkcogpv"gp"ecfc"oqogpv"

fwtcpv"gn"vtgdcnn"rgt"cn"rgtuqpcn"fg"eqpfweek„."ckz‡"eqo"nc"eqpfweek„"uqvc"gnu"ghgevgu"
fg"ftqiwgu."uwduv§pekgu"cnánwekp”igpgu"q"guvwrghcgpvu0
32" "Ngu"fkuewuukqpu"xkqngpvgu."gnu"ocnvtcevcogpvu"fg"rctcwnc"q"qdtc"q"hcnvgu"fg"

respecte i consideració als superiors, companys o subordinats, malalts transportats 
q"gnu"ugwu"hcoknkctu."ckz‡"eqo"swcnugxqn"cnvtg"rgtuqpcn"tgncekqpcv"cod"nc"rtguvcek„"
fgnu"ugtxgku."eqortgpgpv"gp"ckz”"ngu"qhgpugu"xgtdcnu"k"ngu"citguukqpu0

11  L’abús d’autoritat.
12  La disminució continuada i voluntària en el rendiment del treball normal 

o pactat.
13  La desobediència continuada o persistent.
14  L’assetjament sexual, entenent com a tal, tota conducta sexual o qualsevol 

cnvtg"eqorqtvcogpv"dcucv"gp"gn"ugzg."swg"chgevk"c"nc"fkipkvcv"fg"nc"fqpc"k"nÓjqog"
en el treball, inclosa la conducta de superiors i companys, sempre i quan aquesta 
eqpfwevc"ukiwk"kpfgukvlcfc."kttcqpcdng"k"qhgpukxc"rgn"uwdlgevg"rcuukw"fg"nc"ocvgkzc."
o creï un entorn laboral intimidador, hostil o humiliant per a la persona que és 
qdlgevg"fg"nc"ocvgkzc="q"nc"pgicvkxc"gn"uqvogvkogpv"fÓwpc"rgtuqpc"c"cswguvc"eqp-
fwevc"ukiwk"wvknkv¦cfc"eqo"c"dcug"rgt"wpc"fgekuk„"swg"vkpiwk"ghgevgu"uqdtg"nÓceefiu"
fÓcswguvc"rgtuqpc"c"nc"hqtocek„"rtqhguukqpcn"q"c"nÓqewrcek„."uqdtg"nc"eqpvkpwcek„"fg"
l’ocupació, sobre el salari base o sobre qualsevol altre decisió relativa al contingut 
de la relació laboral.

15  L’assetjament moral o psicològic (mobbing), entenent com a tal el compor-
vcogpv"pgicvkw"gpvtg"eqorcp{u"q"gpvtg"uwrgtkqtu"k"kphgtkqtu"lgt§tswkeu."c"ecwuc"fgn"
swcn"nÓchgevcv1cfc"fiu"qdlgevg"fÓwpc"jquvknkvcv"gzvtgoc"fg"hqtoc"ukuvgo§vkec"k"fwtcpv"
un temps perllongat, sigui quina sigui l’expressió de les situacions d’assetjament.
38" "Nc"hcnvc"fÓcvgpek„"k"fknkiflpekc"fgiwfgu"gp"gn"fgugpxqnwrcogpv"fgn"vtgdcnn"gpeq-

manat, sempre que causi perjudici de consideració a l’empresa o als seus companys 
de treball, als malalts transportats, els seus acompanyants o altres persones que 
vinculades amb la prestació dels serveis, i en especial, sempre que suposi a l’empresa 
reclamacions econòmiques o sancions de tercers per incorrecte compliment dels 
ugtxgku"gpecttgicvu."rgt"xcnqt"geqp”oke"uwrgtkqt"gnu"50222.22Ú0
39" "NÓcdcpfqpcogpv"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"ugpug"lwuvkÝecek„."vcpv"gp"nnqeu"fg"eq-

mandament o responsabilitat, com en els casos de prestació de serveis de transport 
urgent, o quan això ocasioni evident perjudici per a l’empresa o malalts traslladats 
o a traslladar, o pugui arribar a ser causa d’accident per al treballador, els seus 
companys o tercers.
3:" "Nc"wvknkv¦cek„"kpfgiwfc"fÓkphqtocek„"fg"swfl"gu"vkpiwk"eqpgkzgogpv"rgt"tc„"

fgn"ugw"vtgdcnn."gp"gurgekcn"fg"fcfgu"tghgtgpvu"c"ocncnvu"swg"jcikp"vkpiwv"xkpewncek„"
cod"nÓgortguc"rgt"oqvkw"fg"nc"ugxc"cevkxkvcv."gp"gurgekcn"gn"swg"gu"tghgtgkz"c"fkci-
nosis i tractaments.

19  L’apropiació de l’import dels serveis prestats, sigui quin sigui la seva quan-
tia, així com qualsevol ocultació, sostracció o manipulació, de diners, materials, 
gswkrcogpvu"q"xgjkengu."cod"Ý"fg"dgpgÝek"geqp”oke"rtqrk"q"fg"vgtegtu0
42" "Nc"tgkvgtcfc"eqokuuk„."rgt"rctv"fgnu"eqpfwevqtu."fÓkphtceekqpu"fg"ngu"pqtogu"

de circulació, imputables a ells, quan l’incompliment de les disposicions assenya-
lades en el mateix, posin en perill la seguretat de l’empresa, el seu personal o els 
malalts transportats.

21  La imprudència o negligència inexcusables, així com l’incompliment de les 
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normes sobre prevenció de riscos i salut laboral quan produeixin perill o siguin 
causants d’accident laboral greu, perjudicis greus als seus companys o a tercers, o 
danys greus a l’empresa.
44" "Swcnugxqn"kphtceek„"fg"ngu"pqtogu"swcp"gu"fgtkxk"wp"tkue"itgw"k"kookpgpv"rgt"

a la seguretat i la salut pròpia dels altres treballadors o terceres persones, o danys 
greus a l’empresa.
45" "Nc"tgkpekfflpekc"gp"hcnvc"itgw."gpectc"swg"ukiwk"fg"fkuvkpvc"pcvwtc."fkpu"gn"ocvgkz"

ugoguvtg."ugortg"swg"jcik"guvcv"qdlgevg"fg"ucpek„"swg"jcik"eqdtcv"hgtoguc0
24  Qualsevol altres incompliments molt greus de la normativa laboral o de les 

obligacions inherents al seu contracte lícites assumides en contracte de treball i/o 
contingudes en aquest Conveni, així com aquells altres incompliments molt greus 
que suposin sanció o penalització per a l’empresa en virtut de les obligacions de 
prestació de serveis contractuals amb tercers.
47" "Swcnugxqn"cnvtg"vkrwu"fÓkphtceekqpu"oqnv"itgwu"swg"chgevkp"qdnkicekqpu"fg"ect§evgt"
hqtocn"q"fqewogpvcn"gzkikfgu"rgt"nc"pqtocvkxc"fg"rtgxgpek„"fg"tkuequ"ncdqtcnu0

d. Sancions. Aplicació.
1  Les sancions que les empreses poden aplicar segons la gravetat i circumstàncies 

fg"ngu"hcnvgu"eqogugu"ugtcp"ngu"ugi¯gpvu<
c0"Hcnvgu"nngwu<
Amonestació per escrit.
d0"Hcnvgu"itgwu<
Suspensió d’ocupació i sou d’un a deu dies.
e0"Hcnvgu"oqnv"itgwu<
Suspensió d’ocupació i sou de onze a quaranta-cinc dies.
Acomiadament.
2  Per a l’aplicació i graduació de les sancions que antecedeixen en el punt 1, es 

vkpft§"gp"eqorvg<
c0"Gn"oclqt"q"ogpqt"itcw"fg"tgurqpucdknkvcv"fgn"swfl"eqogv"nc"hcnvc0
d0"Nc"tgrgtewuuk„"fgn"hgv"gp"gnu"cnvtgu"vtgdcnncfqtu."c"nÓgortguc."c"vgtegtu."gurgek-

cnogpv"ocncnvu"k"gnu"ugwu"hcoknkctu."ckz‡"eqo."nc"tgrgtewuuk„"uqekcn"fgn"ocvgkz0
e0"Nc"ecvgiqtkc"rtqhguukqpcn"fgn"vtgdcnncfqt0
3  Correspondrà a l’empresari la determinació de la sanció que pot aplicar en-

vtg"ncu"rtgxkuvgu0"Ngu"ucpekqpu"rgt"hcnvgu"nngwu"ugtcp"ceqtfcfgu"rgt"nc"Fktgeek„"fg"
nÓgortguc0"Ngu"ucpekqpu"rgt"hcnvgu"itgwu"q"oqnv"itgwu"jcwt§"fÓkorquct/ngu"vcodfi"
l’empresa prèvia instrucció del corresponent expedient contradictori al treballador, 
eqpukuvgpv"gp"swg"rtflxkcogpv"c"nc"korqukek„"fg"ucpekqpu"rgt"hcnvgu"itgwu"q"oqnv"
greus als treballadors tindran dret a ser escoltats, l’interessat i la representació dels 
treballador o sindical, en el termini de deu dies, comptadors des de la comunicació 
guetkvc"fgnu"hgvu"swg"uÓkorwvkp0"Cswguv"vgtokpk"uwurgpft§"gn"vgtokpk"fg"rtguetkrek„"
fg"nc"hcnvc"eqttgurqpgpv0

4  En el cas de tractar-se d’un treballador que ostenti la condició de delegat sindical 
o membre del Comitè d’empresa, a banda de l’interessat, tindrà que ser escoltats els 
restants membres de la representació a què aquest pertanyés, si n’hi hagués.
7" "Fg"ngu"ucpekqpu"rgt"hcnvgu"itgwu"k"oqnv"itgwu"uÓkphqtoct§"gnu"tgrtgugpvcpvu"fgnu"

treballadors, si n’hi hagués.
8" "Gp"gn"ecu"fg"vtcevct/ug"fg"hcnvgu"vkrkÝecfgu"eqo"c"oqnv"itgwu."nÓgortguc"rqft§"

acordar la suspensió d’ocupació i sou com a mesura prèvia i preventiva pel temps 
que duri l’expedient, sense perjudici de la sanció que s’hagi d’imposar. Suspensió 
que serà comunicada als representants dels treballadors.

7  Una vegada conclòs l’expedient sancionador, l’empresa imposarà la sanció 
que correspongui prenent en consideració les al·legacions realitzades en el decurs 
de la tramitació pel treballador, i si s’escau, per la representació dels treballadors 
o sindical.

8  Quan l’empresa acordi o imposi una sanció serà sempre per escrit, i ho haurà 
fg"eqowpkect."fÓcswguvc"ocvgkzc"hqtoc."c"nÓkpvgtguucv"k"c"nc"tgrtgugpvcek„"fgnu"vtg-
balladors o sindical a las greus i molt greus, quedant-se aquest amb un exemplar, 
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ukipcpv"gn"fwrnkecv"swg"vqtpct§"c"nc"Fktgeek„"fg"nÓgortguc."hgpv"eqpuvct"nc"fcvc"k"gnu"
hgvu"swg"nc"oqvkxgp0
;" "Ngu"hcnvgu"nngwu"rtguetkwgp"cn"ecr"fg"fgw"fkgu."ngu"itgwu"cnu"xkpv"fkgu"k"ngu"oqnv"

greus als seixanta dies a partir de la data en què l’empresa va tenir coneixement de 
la seva comissió i, en tot cas, als sis mesos d’haver-se comès.

10  En qualsevol cas, el treballador sancionat podrà acudir a la via jurisdiccional 
competent per instar la revisió de les sancions imposades en cas de desacord.
33" "Ecr"vtgdcnncfqt"rqft§"ugt"ucpekqpcv"fqu"eqru"rgnu"ocvgkzqu"hgvu0

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Les parts signants acorden l’adhesió al 3r Acord Nacional de Formació Contínua 
signat el 19 de desembre de 2000.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Ceqtf"kpvgtrtqhguukqpcn"fg"Ecvcnwp{c0"Rgn"swg"hc"c"nc"uqnwek„"fgnu"eqpÞkevgu"eqn/
lectius que es puguin originar, ambdues parts negociadores, en representació de 
treballadors i empreses, se sotmeten expressament als procediments de mediació i 
eqpeknkcek„"tgiwncvu"c"nÓCeqtf"kpvgtrtqhguukqpcn"fg"Ecvcnwp{c"fg"9"fg"pqxgodtg"fg"
1990, publicat al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c de 23 de gener de 1991, 
eqo"vcodfi"cn"Tgincogpv"fg"hwpekqpcogpv"fgn"Vtkdwpcn"Ncdqtcn."rtgxkuv"c"nÓctvkeng"
503"fg"nÓCeqtf"guogpvcv"k"rwdnkecv"cn"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

En aquest conveni s’estarà sotmès al que disposi la Llei de Prevenció de riscos 
Laborals i la Llei de Conciliació de la Vida Laboral i Familiar.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

L’antic article 16 Complement Conveni de Catalunya, desapareix i s’integra la 
seva quantia al salari base. Ara be, donat que l‘import del salari conveni ha de ser 
kiwcn"rgt"ecfc"ecvgiqtkc"k"gn"xcnqt"fg"nÓguogpvcv"eqorngogpv"gtc"kphgtkqt"rgt"cswgnnu"
swg"vgpkgp"eqpfkekqpgu"rgtuqpcnu"ofiu"dgpgÝekqugu."cswguvgu"gu"xgwtcp"tgfw•fgu"rgt"
a cada treballador, en la quantia necessària per que sumat al Complement Conveni 
Catalunya que tingui en aquest moment, comporti assolir els valors de salari conveni 
acordats, sense un major cost per la empresa, ni una menor pujada pel treballador, 
gp"e”orwv"cpwcn."eqornkpv"ckz‡"nc"Ýpcnkvcv"rcevcfc"fg"eqttgikt"gnu"fguxkcogpvu"swg"
el traspàs a salari base pugui produir en un sentit o en altre.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Ngu"fkhgtflpekgu"fgtkxcfgu"fg"nÓcrnkecek„"fgn"rtgugpv"Eqpxgpk"uÓjcwtcp"fÓcdqpct"
per les empreses en un termini màxim de trenta dies, a contar des de la signatura 
del conveni, si be els endarreriments es pagaran a partir de la publicació d’aquest 
Conveni al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

El personal contractat en el moment de la signatura del conveni que no tingui 
gn"v‡vqn"qÝekcn"fg"Vflepke"gp"Vtcpurqtv"Ucpkvctk"*VVU+."ug"nk"crnkect§"wp"eqorngogpv"
econòmic al salari, per arribar al de les categories establertes a taules amb titulació, 
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k"vkpft§"fg"vgoru"rgt"qdvgpkt"nÓguogpvcfc"vkvwncek„"Ýpu"c"ngu"5"rtqrgtgu"eqpxqecv”-
tkgu"qÝekcnu0"Fg"pq"qdvgpkt/nc"gp"nÓqrek„"fg"swcnugxqn"fg"ngu"5"eqpxqecv”tkgu."rgtft§"
aquest complement. Si no es presentes a qualsevol de les convocatòries sense motiu 
swg"nk"korgfgkzk"hgt/jq."rgtft§"vcodfi"gn"eqorngogpv0"Pq"qduvcpv"nÓcpvgtkqt."gp"gn"
moment que obtingui el títol, el treballador accedirà a la categoria i sou correspo-
nent a tècnic titulat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

Gnu"vtgdcnncfqtu"cod"eqpfkekqpu"rgtuqpcnu"ofiu"dgpgÝekqugu"xgwtcp"kpetgogpvcfc"
la seva quantia en el 4%, a partir del 1 d’agost, prèviament a la seva reducció per 
aplicació del traspàs a salari base previst a la Disposició Transitòria Primera. Des-
rtflu."lc"pq"vkpftcp"ofiu"cduqtekqpu"pk"eqorgpucekqpu"Ýpu"cn"vgtegt"cp{"fg"eqpxgpk0"
Cnu"cp{u"422:"k"422;"gu"rqft§"cduqtdkt."rgt”"tgurgevcpv"wpc"rwlcfc"o‡pkoc"fg"82Ú"
semestrals, essent la resta de pujada objecte d’absorció.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA

Les parts signants constitueixen una Comissió de treball en el seguiment del 
Conveni que queda integrada pels següents components de la comissió negociadora 
fgn"eqpxgpk<

Didac Martínez Martínez, Lluís Perez Cano i Venanci Garcia Patiño.
Aquesta comissió solament podrà adoptar els seus acords per consens unàni-

me.
Nc"eqokuuk„"fg"vtgdcnn"gu"fqvct§"fÓwp"tgincogpv"fg"hwpekqpcogpv"kpvgtp."swg"

haurà de ser aprovat per la comissió paritària.
NÓqdlgevg"fÓcswguvc"Eqokuuk„"fg"vtgdcnn"ugt§<//Nc"eqttgevc"crnkecek„"fgn"eqpxgpk"gp"
totes i cadascuna de les empreses del sector.--La coordinació de les parts en la con-
vocatòria de la Comissió paritària així com preparar el seu ordre del dia.--Formular 
quantes propostes estimin convenients per al desenvolupament del Conveni.

L’òrgan de seguiment es reunirà sempre que la situació ho aconselli, a proposta 
de qualsevol dels seus components.

Els membres sindicals d’aquesta comissió podran ser rellevats del seu treball amb 
dret a indemnitat retributiva, mitjançant l’ús de les hores sindicals que disposen 
eqo"c"fgngicvu."cn"swg"uÓchgikt§"gnu"etflfkvu"jqtctku"rtqxkpgpvu"fgn"ogecpkuog"cn"swg"
al·ludeix l’article 37 sobre acumulació sectorial d’hores sindicals.
Gn"ekvcv"ogecpkuog"fÓcewowncek„"hwpekqpct§"fg"nc"ugi¯gpv"ocpgtc<
1r. Cada membre de comitè o delegat que desitgi cedir part del seu crèdit horari 

ho comuniqués per escrit a la seva empresa i a la comissió de seguiment, indicant 
c"eqo"fgnu"ukpfkecvu"ukipcpvu"ghgevwc"nc"eguuk„0

2n. Les cessions es podran realitzar anualment a la bestreta per al cas de les hores 
corresponents al mes de vacances, o mensualment en qualsevol moment abans de 
Ýpcnkv¦ct"gn"ogu"eqttgpv."wpc"xgicfc"gn"fgngicv"eqpuvcvk"swg"rqv"k"fgukvlc"ghgevwct"
la cessió.

3r. Les empreses, una vegada comunicada pels seus delegats la cessió sectorial, 
rtqegfkt§"c"kpitguuct"gp"gn"eqorvg"eqttgpv"etgcv"c"cswguv"ghgevg"nc"swcpvkvcv"eqt-
responent al numero d’hores cedides. Com les hores són cedides per delegats que 
vgpgp"ecvgiqtkgu"fkhgtgpvu"ngu"jqtgu"gu"ecnewnctcp"cn"rtgw"fg"nÓjqtc"fg"nc"ecvgiqtkc"
del delegat cedent segons conveni.

4rt. Les quantitats recaptades per aquest procediment, serviran per a rescabalar a 
les empreses a les quals pertanyen els membres d’aquesta comissió, en els excessos 
de crèdit horari propi utilitzats i pel cost d’alliberament restant.
Fg"pq"fkurquct"fg"ucnfq"uwÝekgpv"fÓjqtgu"egfkfgu"rgt"c"cttkdct"cn"equv"fgn"ugw"

alliberament, no podran ser alliberats totalment del seu treball.
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No obstant això l’anterior ACEA inicialment avançarà el saldo d’hores corresponent 
c"vtgu"oguqu"fg"hwpekqpcogpv."rgtswfl"fqpk"nnqe"swg"gu"rtqfwgkzkp"ngu"cewowncekqpu"
necessàries per a l’engegada.
7fl0"Ugortg"swg"uÓceqtfk"cn"uk"fg"nc"eqokuuk„"swg"gn"ucnfq"vfi"octig"uwÝekgpv"rgt"c"

ocpvgpkt"gn"ukuvgoc."gn"rtguuwrquv"gzegfgpv"rqft§"ugt"fguvkpcv"cnu"rncpu"hwpekqpcnu"
i de treball aprovats per la pròpia comissió.
8fl0"Cswguvc"en§wuwnc"guvfip"nc"ugxc"xkiflpekc"Ýpu"cn"53"fg"fgugodtg"fg"422;."ugpv"

necessari l’acord exprés per a la prorroga del seu contingut.

DISPOSICIÓ ACLARIDORA PRIMERA

FgÝpkekqpu"hwpekqpcnu"gpvtg"clwfcpv"k"rqtvcnnkvgtgu"k"nc"ugxc"chgevcek„"cn"rgtuqpcn0
Gnu"vgtogu"gp"swg"guv§"tgfcevcv"gn"eqpxgpk"rqugp"gp"gxkfflpekc"swg"nc"fkhgtflpekc"

gpvtg"wpc"k"cnvtc"ecvgiqtkc"tcfkec"cn"vgzv"uwdtcvnncv"c"eqpvkpwcek„<
Clwfcpv<"Tgcnkv¦ct§"gnu"vtgdcnnu"rtqrku"fgn"rqtvcnnkvgtgu"k"vkpft§"eqpgkzgogpvu"

sanitaris per l’atenció i seguiment del mallat, realitzant les tasques auxiliars i 
complementaries relacionades amb el vehicle i el malalt i/o accidentat necessàries 
per a la correcta prestació del servei, excepte que no ho desitgin indicant-lo ex-
pressament per escrit a l’empresa els ajudants portalliteres amb permís de conduir 
uwÝekgpv"rqftcp"k"jcwtcp"fg"ugt"hqtocvu"rgt"eqpfwevqtu"fÓcodwn§pekgu0"Cswguvc"
hqtocek„"fg"eqpfweek„"pq"rqft§"gzegfkt"gn"72'"fgn"ugw"vgoru"ogpvtg"tgdkp"nc"tg-
vtkdwek„"eqo"clwfcpvu0"NÓgortguc"guvct§"qdnkicfc"c"hceknkvct"k"cuuwokt"gn"equv"fg"nc"
hqtocek„"pgeguu§tkc"rgt"ceegfkt"c"nc"vkvwncek„"k1q"egtvkÝecek„"ucpkv§tkc"swg"gp"ecfc"
ecu"gzkigkzkp"ngu"gpvkvcvu"dgpgÝek§tkgu"fgn"ugtxgk0"Cswguvc"hqtocek„"uÓcfgswct§"c"nc"
ngikuncek„"xkigpv"uqdtg"rt§evkswgu"k"hqtocek„0
Rqtvcnnkvgtgu<"Tgcnkv¦ct§"gnu"vtgdcnnu"rtqrku"fgn"rqtvcnnkvgtgu"k"vkpft§"eqpgkzgogpvu"

sanitaris per l’atenció i seguiment del malalt realitzant les tasques auxiliars i com-
plementàries relacionades amb el vehicle i el malalt o accidentat necessàries per a 
la correcta prestació del servei.
Ngu"rctvu"ukipcpvu"kpvgtrtgvgp"eqplwpvcogpv<
3t0"Swg"nc"fkhgtflpekc"gpvtg"wpc"k"cnvtc"ecvgiqtkc"xg"fgvgtokpcfc"c"swg"nÓclwfcpv"rqt"

realitzar tasques de conducció, com ajudant del conductor, per preparar-se per poder 
assumir la categoria de conductor en cas de necessitat, mentre que el portalliteres 
no tindrà cap responsabilitat de conducció.
4p0"Gn"vtgdcnncfqt"swg"vgpkpv"ectpgv"uwÝekgpv"xkpiwk"eqdtcpv"eqo"c"clwfcpv"fiu"

rgtswfl"pq"jc"hgv"¿u"fg"nc"rquukdknkvcv"fg"tqocpftg"c"nc"ecvgiqtkc"fg"rqtvcnnkvgtgu."k"
hqtoc"rctv"fgn"ugw"eqpvkpiwv"hwpekqpcn"gzgewvct"vcuswgu"gurqt§fkswgu"fg"eqpfwevqt"
c"tgswgtkogpv"fg"nc"gortguc0"Uk"dg"nÓcuegpu"fgÝpkvkw"c"eqpfwevqt"pq"gu"rtqfwkt§"uk"
no ni ha mutu acord.
5t0"Gn"n‡okv"fgn"72'"guv§"rqucv"rgt"cuugiwtct/ug"swg"pq"gu"hcp"hwpekqpu"fg"eqp-

ductor en més de un 50%, donat que en tal supòsit es considerarà que durant aquell 
fkc"jc"hgv"hwpekqpu"fg"eqpfwevqt"k"nk"rgtvcp{"eqdtct."fgiwv"c"swg"hc"vtgdcnnu"fg"
superior categoria, com a conductor. Si malgrat no arribar al 50% conduís sense 
conductor es considerar̀ que es treball de categoria superior i cobrarà aquell dia 
com a conductor.
6tv0"Gu"tgurgevct§"eqo"c"eqpfkek„"ofiu"dgpgÝekquc"nc"ecvgiqtkc"fÓcswgnnu"swg"rgt"

motius variats hagin assumit la de ajudant amb anterioritat a la entrada en vigor 
de aquest conveni, malgrat no reuneixin la condició d’estar en possessió de carnet 
uwÝekgpv."rgt”"gp"ecu"fg"swg"cttkdguukp"c"fkurquct"fgn"tghgtkv"ectpgv"uwÝekgpv."rgt”"
gp"ecu"fg"swg"cttkdguukp"c"fkurquct"fgn"tghgtkv"ectpgv"vkpftcp"swg"eqornkt"rngpcogpv"
amb les seves obligacions com ajudants. També es respectar̀ al qui pateixi algun 
tipus de malaltia, degudament acreditada, que l’inhabiliti per al desenvolupament 
de les tasques de conducció.
7fl0"Gn"hgv"fg"swg"rgt"eqpugtxcek„"fgn"ftgv"c"ocpvgpkt"nc"ecvgiqtkc"fg"clwfcpv."rwiwk"

eqorqtvct"swg"vtgdcnncfqtu"ugpug"ectpgv"uwÝekgpv"vkpiwkp"nc"ecvgiqtkc"guogpvcfc"pq"
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pot suposar en cap cas que els portalliteres que disposin de carnet, però que hagin 
guvcv"eqpvtcevcvu"gurge‡Ýecogpv"eqo"c"rqtvcnnkvgtgu"rwiwkp"kpxqect"ecr"vkrwu"fg"
fkuetkokpcek„"rgt"vtcevct/ug"fÓwpc"eqpfkek„"ogu"dgpgÝekquc"swg"gu"tgurgevc"gzenw-
sivament al treballador que va ser contractat com ajudant abans no s’establissin les 
fkhgtflpekgu"gp"ngu"hwpekqpu"fkpu"fÓcswguv"eqpxgpk0

DISPOSICIÓ ACLARIDORA SEGONA

Cenctkogpv"fg"eqo"jc"fg"hwpekqpct"nÓcduqtek„"gp"gn"eqpegrvg"fÓcpvkiwkvcv0
Gn"pqw"ctvkeng"35"fgn"eqpxgpk"tghgtgpv"c"nc"cpvkiwkvcv."xc"etgct"nc"vcwnc"fÓcpvkiwkvcv"

del annex 2 que mostra els valors vigents del 1 d’agost de 2006.
El antic sistema en lloc de tenir venciment per triennis tenia venciment per anys, 

i donat el llarg temps transcorregut per la signatura del nou conveni, pot comportar 
que ni hagin treballadors que estiguin cobrant algun venciment anual del antic 
conveni i que encara no hagin complert el trienni que dona dret a la percepció amb 
el nou conveni.

Les parts en atenció al que disposa el conveni al seu article 6 posat en relació 
cod"gn"ctvkeng":"k"gp"nc"fkurqukek„"vtcpukv”tkc"swctvc"kpvgtrtgvgp<

Que els treballadors que a 31 de juliol de 2006 estiguessin cobrant de mes per 
aquest concepte, respecte al que ha de regir des de el 1 d’agost del 2006 tenint en 
compta, que els valors de antiguitat han de ser els del nou conveni, el excés passarà 
c"hqtoct"rctv"cod"ghgevgu"fg"nc"fcvc"3"fÓciquv"fg"4228"fg"ngu"ugxgu"eqpfkekqpu"rgtuq-
pcnu"ofiu"dgpgÝekqugu."ictcpvkpv"eqphqtogogpv"cn"ctvkeng":"swg"gp"eqplwpv"k"e”orwv"
anual no es perd retribució, e inicialment veuran incrementada la seva quantia en 
el 4%, a partir del 1 d’agost, prèviament a la aplicació del sistema de absorcions 
previst a la transitòria del conveni.

Els que després del 1 d’agost de 2006, producte de l’ultraactivitat del conveni 
cpvgtkqt"jcikp"vkpiwv"xgpekogpvu"swg"eqphqtogogpv"cn"pqw"eqpxgpk"pq"rtqegfgkzgp"
rgt"pq"eqorngvct"gn"vtkgppk"gu"hct§"gn"e§newn"fg"gpfcttgtkogpvu"eqorvc"ngu"swcpvkvcvu"
pagades de mes per aquest concepte com si de pagaments a compte es tractes.

Quan es produeixi el venciment de un nou trienni el excés que pugues quedar 
de la quantitat passada d’antiguitat a complement personal, serà absorbida per la 
pujada del concepte.

ANNEX 1

Taules salarials Conveni col·lectiu transport sanitari

U?Ucn0Eqpxgpk="D?Ucn0dcug="H?Eqor0hqtocek„="R?Rtgw1jqtc

 1 agost - 31 desembre 2006 1r Semestre 2007
Categories S B F P S B F P

Director/a ................................................................1.898,57 1.613,78 284,79 13,71 1.948,57 1.656,28 292,29 14,15
Director/a d’àrea ......................................................1.755,12 1.491,85 263,27 12,68 1.805,12 1.534,35 270,77 13,11
Metge / Metgessa....................................................1.884,05 1.601,44 282,61 13,61 1.934,05 1.643,94 290,11 14,04
DUI/ATS .................................................................1.506,78 1.280,76 226,02 10,88 1.556,78 1.323,26 233,52 11,32
Ecr"fg"vt§Ýe............................................................1.296,39 1.101,93 194,46 9,36 1.346,39 1.144,43 201,96 9,80
Cap d’equip ............................................................. 1.216,60 1.034,11 182,49 8,79 1.266,60 1.076,61 189,99 9,22
TTS Conductor/a .................................................... 1.233,12 1.048,15 184,97 8,91 1.283,12 1.090,65 192,47 9,34
TTS Ajudant portalliteres ...................................... 1.120,31 952,26 168,05 8,09 1.170,31 994,76 175,55 8,52
TTS Portalliteres .................................................... 1.074,15 913,03 161,12 7,76 1.124,15 955,53 168,62 8,19
Conductor/a ............................................................1.048,15 890,93 157,22 7,57 1.098,15 933,43 164,72 8,00
Ajudant portalliteres .................................................952,26 809,42 142,84 6,88 1.002,26 851,92 150,34 7,31
Portalliteres ............................................................... 913,03 776,08 136,95 6,59 963,03 818,58 144,45 7,03
Cap de taller ............................................................ 1.256,16 1.067,74 188,42 9,07 1.306,16 1.110,24 195,92 9,51
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 1 agost - 31 desembre 2006 1r Semestre 2007
Categories S B F P S B F P

Mecànic/a ................................................................1.197,75 1.018,09 179,66 8,65 1.247,75 1.060,59 187,16 9,08
Xapista .................................................................... 1.165,81 990,94 174,87 8,42 1.215,81 1.033,44 182,37 8,85
Pintor/a .................................................................... 1.165,81 990,94 174,87 8,42 1.215,81 1.033,44 182,37 8,85
Ajudant mecànic/a ..................................................1.100,50 935,43 165,08 7,95 1.150,50 977,93 172,58 8,38
Especialista administratiu/va ................................1.274,67 1.083,47 191,20 9,21 1.324,67 1.125,97 198,70 9,64
QÝekcn"cfokpkuvtcvkw1xc .........................................1.274,67 1.083,47 191,20 9,21 1.294,67 1.100,47 194,20 9,42
Auxiliar administratiu/va ...................................... 1.136,82 966,30 170,52 8,21 1.156,82 983,30 173,52 8,43
Vgnghqpkuvc"1"Tgegrekqpkuvc .................................... 1.144,05 972,44 171,61 8,26 1.164,05 989,44 174,61 8,48
Personal de neteja ..................................................... 600,00 510,00 90,00 4,33 620,00 527,00 93,00 4,55

 2n Semestre 2007
Categories S B F P

Director/a ............................................. 1.998,57 1.698,78 299,79 14,58
Director/a d’àrea ...................................1.855,12 1.576,85 278,27 13,54
Metge / Metgessa ................................. 1.984,05 1.686,44 297,61 14,47
DUI/ATS .............................................. 1.606,78 1.365,76 241,02 11,75
Ecr"fg"vt§Ýe ......................................... 1.396,39 1.186,93 209,46 10,23
Cap d’equip .......................................... 1.316,60 1.119,11 197,49 9,65
TTS Conductor/a ..................................1.333,12 1.133,15 199,97 9,77
TTS Ajudant portalliteres ................... 1.220,31 1.037,26 183,05 8,96
TTS Portalliteres ..................................1.174,15 998,03 176,12 8,62
Conductor/a...........................................1.148,15 975,93 172,22 8,44
Ajudant portalliteres ...........................1.052,26 894,42 157,84 7,74
Portalliteres .......................................... 1.013,03 861,08 151,95 7,46
Cap de taller ..........................................1.356,16 1.152,74 203,42 9,94
Mecànic/a ..............................................1.297,75 1.103,09 194,66 9,52
Xapista ................................................. 1.265,81 1.075,94 189,87 9,29
Pintor/a ................................................. 1.265,81 1.075,94 189,87 9,29
Ajudant mecànic/a ...............................1.200,50 1.020,43 180,08 8,81
Especialista administratiu/va ............. 1.374,67 1.168,47 206,20 10,07
QÝekcn"cfokpkuvtcvkw1xc .......................1.314,67 1.117,47 197,20 9,64
Auxiliar administratiu/va ....................1.176,82 1.000,30 176,52 8,64
Vgnghqpkuvc"1"Tgegrekqpkuvc ................. 1.184,05 1.006,44 177,61 8,70
Personal de neteja ...................................640,00 544,00 96,00 4,77

Taules salarials Conveni col·lectiu transport sanitari

 1er Semestre 2008 2on Semestre 2008
Categories S B F P S B F P

Director/a  .............................................................. 2.068,57 1.758,28 310,29 15,23 2.138,57 1.817,78 320,79 15,88
Director/a d’àrea ..................................................... 1.925,12 1.636,35 288,77 14,19 1.995,12 1.695,85 299,27 14,84
Metge / Metgessa....................................................2.054,05 1.745,94 308,11 15,12 2.124,05 1.805,44 318,61 15,77
DUI/ATS ................................................................. 1.676,78 1.425,26 251,52 12,40 1.746,78 1.484,76 262,02 13,05
Ecr"fg"vt§Ýe............................................................1.466,39 1.246,43 219,96 10,88 1.536,39 1.305,93 230,46 11,53
Cap d’equip .............................................................1.386,60 1.178,61 207,99 10,30 1.456,60 1.238,11 218,49 10,95
TTS Conductor/a .................................................... 1.403,12 1.192,65 210,47 10,42 1.473,12 1.252,15 220,97 11,07
TTS Ajudant/a portalliteres ...................................1.290,31 1.096,76 193,55 9,61 1.360,31 1.156,26 204,05 10,26
TTS Portalliteres ....................................................1.244,15 1.057,53 186,62 9,27 1.314,15 1.117,03 197,12 9,92
Conductor/a ............................................................ 1.218,15 1.035,43 182,72 9,09 1.288,15 1.094,93 193,22 9,74
Ajudant portalliteres ..............................................1.122,26 953,92 168,34 8,39 1.192,26 1.013,42 178,84 9,04
Portalliteres ............................................................1.083,03 920,58 162,45 8,11 1.153,03 980,08 172,95 8,76
Cap de taller ............................................................ 1.426,16 1.212,24 213,92 10,59 1.496,16 1.271,74 224,42 11,24
Mecànic/a ............................................................... 1.367,75 1.162,59 205,16 10,17 1.437,75 1.222,09 215,66 10,82
Xapista .................................................................... 1.335,81 1.135,44 200,37 9,94 1.405,81 1.194,94 210,87 10,59
Pintor/a .................................................................... 1.335,81 1.135,44 200,37 9,94 1.405,81 1.194,94 210,87 10,59
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 1er Semestre 2008 2on Semestre 2008
Categories S B F P S B F P

Ajudant mecànic/a ..................................................1.270,50 1.079,93 190,58 9,46 1.340,50 1.139,43 201,08 10,11
Especialista administratiu/va ................................1.444,67 1.227,97 216,70 10,72 1.514,67 1.287,47 227,20 11,37
QÝekcn"cfokpkuvtcvkw1xc .........................................1.344,67 1.142,97 201,70 10,00 1.374,67 1.168,47 206,20 10,36
Auxiliar administratiu/va ...................................... 1.196,82 1.017,30 179,52 8,93 1.216,82 1.034,30 182,52 9,22
Vgnghqpkuvc"1"Tgegrekqpkuvc ....................................1.209,05 1.027,69 181,36 9,02 1.234,05 1.048,94 185,11 9,35
Personal de neteja ......................................................665,00 565,25 99,75 5,09 690,00 586,50 103,50 5,42

Taules salarials Conveni col·lectiu transport sanitari

 1er Semestre 2009 2on Semestre 2009
Categories S B F P S B F P

Director/a ................................................................2.213,57 1.881,53 332,04 16,60 2.288,57 1.945,28 343,29 17,32
Director/a d’àrea .....................................................2.070,12 1.759,60 310,52 15,56 2.145,12 1.823,35 321,77 16,29
Metge / Metgessa.................................................... 2.199,05 1.869,19 329,86 16,50 2.274,05 1.932,94 341,11 17,22
DUI/ATS ................................................................. 1.821,78 1.548,51 273,27 13,77 1.896,78 1.612,26 284,52 14,49
Ecr"fg"vt§Ýe............................................................ 1.611,39 1.369,68 241,71 12,25 1.686,39 1.433,43 252,96 12,97
Cap d’equip ............................................................. 1.531,60 1.301,86 229,74 11,68 1.606,60 1.365,61 240,99 12,40
TTS Conductor/a ....................................................1.548,12 1.315,90 232,22 11,79 1.623,12 1.379,65 243,47 12,52
TTS Ajudant portalliteres ...................................... 1.435,31 1.220,01 215,30 10,98 1.510,31 1.283,76 226,55 11,70
TTS Portalliteres .................................................... 1.389,15 1.180,78 208,37 10,65 1.464,15 1.244,53 219,62 11,37
Conductor/a ............................................................ 1.363,15 1.158,68 204,47 10,46 1.438,15 1.222,43 215,72 11,18
Ajudant portalliteres ..............................................1.267,26 1.077,17 190,09 9,77 1.342,26 1.140,92 201,34 10,49
Portalliteres ............................................................1.228,03 1.043,83 184,20 9,48 1.303,03 1.107,58 195,45 10,21
Cap de taller ............................................................ 1.571,16 1.335,49 235,67 11,96 1.646,16 1.399,24 246,92 12,68
Mecànic/a ............................................................... 1.512,75 1.285,84 226,91 11,54 1.587,75 1.349,59 238,16 12,26
Xapista ....................................................................1.480,81 1.258,69 222,12 11,31 1.555,81 1.322,44 233,37 12,03
Pintor/a ....................................................................1.480,81 1.258,69 222,12 11,31 1.555,81 1.322,44 233,37 12,03
Ajudant mecànic/a .................................................. 1.415,50 1.203,18 212,33 10,84 1.490,50 1.266,93 223,58 11,56
Especialista administratiu/va ................................ 1.589,67 1.351,22 238,45 12,09 1.664,67 1.414,97 249,70 12,82
QÝekcn"cfokpkuvtcvkw1xc .........................................1.404,67 1.193,97 210,70 10,76 1.434,67 1.219,47 215,20 11,16
Auxiliar administratiu/va ......................................1.236,82 1.051,30 185,52 9,55 1.256,82 1.068,30 188,52 9,87
Vgnghqpkuvc"1"Tgegrekqpkuvc ....................................1.259,05 1.070,19 188,86 9,71 1.284,05 1.091,44 192,61 10,07
Personal de neteja ......................................................715,00 607,75 107,25 5,78 740,00 629,00 111,00 6,14

ANNEX 2.
Taula antiguitat i nocturnitat per a 2006
(vigent del 1 de agost 2006 al 31 de gener 2007)

P?Pqevwtpkvcv="R?Rtgw1jqtc

 Taula d’antiguitat N
 Triennis P

Categoria 1 2 3 4 5 6 7

Director/a ...................................... 40,31 80,62 120,93 161,24 201,55 241,86 282,17 0,74
Director/a d’àrea ........................... 36,52 73,03 109,55 146,06 182,58 219,09 255,61 0,73
Metge / Metgessa.......................... 39,93 79,85 119,78 159,70 199,63 239,55 279,48 0,73
DUI / A.T.S. .................................. 29,94 59,89 89,83 119,78 149,72 179,67 209,61 0,672
Ecr"fg"vt§Ýe.................................. 24,38 48,76 73,13 97,51 121,89 146,27 170,65 0,71
Cap d’equip ...................................22,27 44,53 66,80 89,07 111,33 133,60 155,87 0,65
TTS Conductor/a ..........................22,03 44,06 66,09 88,11 110,14 132,17 154,20 0,66
TTS Ajudant portalliteres .............19,19 38,39 57,58 76,78 95,97 115,17 134,36 0,57
TTS Portalliteres .......................... 18,04 36,09 54,13 72,17 90,22 108,26 126,30 0,54
Conductor/a .................................. 18,73 37,45 56,18 74,89 93,62 112,34 131,07 0,66
Ajudant/a portalliteres ................. 16,31 32,63 48,94 65,26 81,57 97,89 114,21 0,57
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 Taula d’antiguitat N
 Triennis P

Categoria 1 2 3 4 5 6 7

Portalliteres .................................. 15,33 30,68 46,01 61,34 76,69 92,02 107,36 0,54
Cap de taller .................................. 23,31 46,63 69,94 93,25 116,57 139,88 163,19 0,68
Mecànic/a ......................................21,77 43,54 65,30 87,07 108,84 130,61 152,37 0,63
Xapista .......................................... 20,92 41,84 62,77 83,69 104,61 125,53 146,46 0,61
Pintor/a .......................................... 20,92 41,84 62,77 83,69 104,61 125,53 146,46 0,61
Ajudant mecànic/a .........................19,19 38,39 57,58 76,78 95,97 115,17 134,36 0,56
Especialista administratiu/va ...... 23,80 47,60 71,41 95,21 119,01 142,81 166,62 0,70
QÝekcn"cfokpkuvtcvkw1xc ...............22,88 45,77 68,66 91,55 114,43 137,32 160,21 0,64
Auxiliar administratiu/va ............ 20,16 40,31 60,47 80,62 100,78 120,93 141,09 0,59
Vgnghqpkuvc"1"Tgegrekqpkuvc .......... 20,35 40,69 61,04 81,39 101,74 122,08 142,43 0,59
Personal de neteja ......................... 13,80 27,61 41,41 55,21 69,02 82,82 96,62 0,53

Cswguvu"xcnqtu"ugtcp"qdlgevg"fg"tgxcnqtkv¦cek„"gn"ogu"fg"hgdtgt"fg"ecfc"cp{"gp"
l’IPC estatal real de l’any anterior per cadascú dels successius anys de vigència 
d’aquest conveni.

ANNEX 3

Relació de petites intervencions quirúrgiques excloses a l’article 30.d.
Abscés gluti per injecció
Abscés simple
Àntrax
Biòpsia de ganglis
Bursitis (Higroma)
Bursitis (Supurada)
Cos estrany (mena d’agulles o rebaves amb radioscòpia)
Glàndula paròtida (Desbridament abscés)
Lipomes (Extirpació)
Panadizos
Plàsties cutànies petites
Quists dentaris i epulis
Quist sebaci
Quists tenosinovials
Torascòpia
Bartholinitis
Papil·lomes i pòlips (Escissió)
Resecció de llavis (Genitals)
Fgudtkfcogpv"fg"Þgoqpu
Abscés conducte auditiu
Abscessos retroauriculars
Biòpsies
KpÝnvtcekqpu"cod"cneqjqn."gve."rgt"rtw•lc"xwnxct
Cos estrany en l’oïda (via natural)
Paracentesis de timpans unilateral o bilateral
Ferides de menor quantia (sutures, lligadures, exèresis, cos estrany subcutani, 

etc...)
Circumcisió
Mastitis (abscés de mama)
Biòpsia de coll
Papil·lomes, pòlips i quists vaginals (extirpació i escissió)
Glàndula de Bartholino, abscés, drenatge
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Tgxkuk„"fg"nÓKRE"fgnu"eqpegrvgu"chgevcvu"cn"eqpxgpk"cwvqp”oke"fg"Ecvcnwp{c"fgn"
transport sanitari

KRE<"4.92'

 2.006 2.007
Dietes (EUR)
dinar ........................................................... 10,000 10,270
sopar .......................................................... 10,000 10,270
Pernoctar i esmorzar ................................. 15,000 15,405
Festius (EUR/h)
Festivitats especials ..................................... 5,000  5,135
Tguvc"hguvkxkvcvu"pq"nqecnu ............................ 2,500  2,568
Festes locals ................................................. 2,000  2,054
Diumenges (EUR/h) ................................... 2.722" " 2.722*,+
Dispositiu de localització (EUR/dia) ........ 26,400  27,113

*,+"pq"rtqegfgkz"tgxkuk„"KRE

Taula antiguitat i nocturnitat per a 2007
*xkigpv"fg"nÓ3"fg"hgdtgt"4229"cn"53"fg"igpgt"422:+

P?Pqevwtpkvcv="R?Rtgw1jqtc

 Valors en EUR
 Taula d’antiguitat N
 Triennis P

Categoria 1 2 3 4 5 6 7

Director/a ...................................... 41,40 82,80 124,20 165,59 206,99 248,39 289,79 0,76
Director/a d’àrea ............................37,51 75,00 112,51 150,00 187,51 225,01 262,51 0,75
Metge / Metgessa...........................41,01 82,01 123,01 164,01 205,02 246,02 287,03 0,75
DUI / A.T.S. .................................. 30,75 61,51 92,26 123,01 153,76 184,52 215,27 0,69
Ecr"fg"vt§Ýe.................................. 25,04 50,08 75,10 100,14 125,18 150,22 175,26 0,73
Cap d’equip ...................................22,87 45,73 68,60 91,47 114,34 137,21 160,08 0,67
TTS Conductor/a .......................... 22,62 45,25 67,87 90,49 113,11 135,74 158,36 0,68
TTS Ajudant/a portalliteres ..........19,71 39,43 59,13 78,85 98,56 118,28 137,99 0,59
TTS Portalliteres .......................... 18,53 37,06 55,59 74,12 92,66 111,18 129,71 0,55
Conductor/a .................................. 19,24 38,46 57,70 76,91 96,15 115,37 134,61 0,68
Ajudant/a portalliteres ..................16,75 33,51 50,26 67,02 83,77 100,53 117,29 0,59
Portalliteres ...................................15,74 31,51 47,25 63,00 78,76 94,50 110,26 0,55
Cap de taller .................................. 23,94 47,89 71,83 95,77 119,72 143,66 167,60 0,70
Mecànic/a .....................................22,36 44,72 67,06 89,42 111,78 134,14 156,48 0,65
Xapista .......................................... 21,48 42,97 64,46 85,95 107,43 128,92 150,41 0,63
Pintor/a .......................................... 21,48 42,97 64,46 85,95 107,43 128,92 150,41 0,63
Ajudant mecànic/a .........................19,71 39,43 59,13 78,85 98,56 118,28 137,99 0,58
Especialista administratiu/va ......24,44 48,89 73,34 97,78 122,22 146,67 171,12 0,72
QÝekcn"cfokpkuvtcvkw1xc ............... 23,50 47,01 70,51 94,02 117,52 141,03 164,54 0,66
Auxiliar administratiu/va ............ 20,70 41,40 62,10 82,80 103,50 124,20 144,90 0,61
Vgnghqpkuvc"1"Tgegrekqpkuvc ..........20,90 41,79 62,69 83,59 104,49 125,38 146,28 0,61
Personal de neteja ..........................14,17 28,36 42,53 56,70 70,88 85,06 99,23 0,54

Cswguvu"xcnqtu"ugtcp"qdlgevg"fg"tgxcnqtkv¦cek„"gn"ogu"fg"hgdtgt"fg"ecfc"cp{"gp"
l’IPC estatal real de l’any anterior per cadascú dels successius anys de vigència 
d’aquest conveni.

(08.002.031)

*
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RESOLUCIÓ
GAP/49/2008, de 10 de gener, per la qual es resol el concurs general de mèrits i 
capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos de diplomatura de la Gene-
ralitat de Catalunya, salut pública (convocatòria de provisió núm. FP/008/2007).

Atesa la Resolució GAP/2158/2007, de 9 de juliol, de convocatòria de concurs 
general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de diplomatura de 
la Generalitat de Catalunya, salut pública (convocatòria de provisió núm. FP/008/07) 
*FQIE"p¿o0"6;47."fg"350904229+=

Atès el que disposen les bases de la convocatòria i vista la proposta de resolució 
fgn"eqpewtu"ghgevwcfc"rgt"nc"eqokuuk„"fÓcxcnwcek„."wp"eqr"tgcnkv¦cfc"nc"xcnqtcek„"
dels mèrits i les capacitats dels concursants admesos i l’adjudicació dels llocs de 
vtgdcnn"c"rtqxgkt."fwtcpv"ngu"fkhgtgpvu"uguukqpu"ocpvkpiwfgu=

Cvguc"nc"kphqtocek„"tgncvkxc"cnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"fg"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fgnu"fgrct-
taments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que consta en el registre 
kphqto§vke"fg"rgtuqpcn"gp"fcvc"32"fg"igpgt"fg"422:=

En exercici de la competència delegada a la Direcció General de la Funció Pública 
per la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d’abril de 2007, de delegació de competències 
del conseller de Governació i Administracions Públiques en la directora general de 
nc"Hwpek„"R¿dnkec."gp"tgncek„"cod"nÓctvkeng"804"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nc"hwpek„"
r¿dnkec"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k"fg"eqphqtokvcv"cod"
l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Ï3" Gnu"hwpekqpctku"swg"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"3"fÓcswguvc"Tguqnwek„"gu"fguvkpgp"cnu"
llocs de treball que s’hi indiquen d’acord amb el que estableix la base 13 de la 
convocatòria.

Ï4" Gnu"hwpekqpctku"swg"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"4"fÓcswguvc"Tguqnwek„"pq"qdvgpgp"fgu-
tinació a les places sol·licitades perquè han estat adjudicades a altres concursants 
d’acord amb la base 13 de la convocatòria.

Ï5" Gnu"hwpekqpctku"swg"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"5"fÓcswguvc"Tguqnwek„"jc"guvcv"fgenctcvu"
gzenququ"fÓcswguv"eqpewtu."fg"eqphqtokvcv"cod"ngu"dcugu"fg"nc"eqpxqecv”tkc0

—4 D’acord amb el que estableix la base 18 de la convocatòria, els cessaments 
k"ngu"rtgugu"fg"rquuguuk„"fgnu"hwpekqpctku"fguvkpcvu"cnu"swcnu"gu"tghgtgkz"nÓcrctvcv"3"
uÓghgevwctcp"cwvqo§vkecogpv"fg"nc"ocpgtc"ugi¯gpv<
403" Gnu"hwpekqpctku"eguuctcp"gp"gn"nnqe"fg"vtgdcnn"swg"qewrgp"nÓgpfgo§"fg"nc"

publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
4.2 La presa de possessió als llocs de treball als quals són destinats aquests 

hwpekqpctku"gu"tgcnkv¦ct§"nÓgpfgo§"fgn"eguucogpv."nngxcv"swg"uÓcetgfkvk"fqewogp-
vcnogpv"wp"ecpxk"fg"nqecnkvcv"fg"tgukfflpekc."ecu"gp"gn"swcn"uÓghgevwct§"gp"gn"vgtokpk"
de 15 dies.
605" Gnu"vgtokpku"guogpvcvu"rqfgp"ugt"rtqttqicvu"fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"guvc-

bleixen els articles 75.1 i 76.1 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
gn"Tgincogpv"igpgtcn"fg"rtqxkuk„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"k"rtqoqek„"rtqhguukqpcn"fgnu"
hwpekqpctku"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0

4.4 Quan aquesta Resolució comporti el reingrés al servei actiu en el cos objecte 
del concurs, la presa de possessió es realitzarà el segon dia hàbil següent a la data 
de publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Ï7" Gn"eguucogpv"k"nc"rtguc"fg"rquuguuk„"gu"hqtocnkv¦ctcp"fÓceqtf"cod"gnu"oqfgnu"
corresponents. S’emetran dos exemplars dels documents de cessament i de presa 
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	RESOLUCIÓ
	EDU/4033/2007, de 14 de desembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Betsaida, de Badalona.
	RESOLUCIÓ
	EDU/4034/2007, de 13 de desembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre d’educació infantil La Caseta, d’Alella.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/4009/2007, de 14 de desembre de 2007, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del 2n Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la Comunitat autònoma de Catal
	unya (codi de conveni núm. 7901955).
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/49/2008, de 10 de gener, per la qual es resol el concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, salut pública (convocatòria de provisió núm. FP/008/2007).
	RESOLUCIÓ
	GAP/4038/2007, d’11 de desembre, de classificació del lloc de treball de viceintervenció de l’Ajuntament de Blanes.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució GAP/3573/2007, de 26 de novembre, de convocatòria del procés selectiu per proveir 224 places de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la
	 convocatòria 157) (DOGC núm. 5020, pàg. 51089, de 30.11.2007).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/54/2008, de 15 de gener, de modificació de la Resolució JUS/3847/2007, de 19 de desembre, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, gr
	up de serveis penitenciaris (convocatòria de provisió núm. JU/CP004/2007).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/48/2008, de 7 de gener, de cessament de la senyora Nausica Vidal Corsà com a cap de Relacions Institucionals del Departament de Treball.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	RESOLUCIÓ
	IUE/4035/2007, de 10 de desembre, de nomenament de la senyora Adriana Delgado Herreros com a assessora de Comunicació en Matèria de Premsa del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE GIRONA
	EDICTE
	de 12 de desembre de 2007, pel qual es fa públic l’acord adoptat pel Consell de Govern, pel qual s’aprova el Reglament d’accés del personal d’administració i serveis funcionari.
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	de 9 de gener de 2008, pel qual es notifiquen la resolució per la qual es declara la caducitat de l’expedient sancionador núm. DSE-10/07 i l’acord d’inici d’expedient i plec de càrrecs dictats en l’expedient sancionador núm. DSE-109/07.
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	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/4036/2007, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la constitució gratuïta d’un dret de superfície sobre una finca propietat de la Generalitat de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	ECF/4037/2007, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la constitució onerosa d’un dret de superfície sobre una finca propietat de la Generalitat de Catalunya.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre l’autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’aprovació del projecte de les instal·lacions de gas natural de la xarxa de subministrament en AP-16-MPB al nucli urbà de Vilagrassa (expedient DICT 25-00042471-
	2007).
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i recaptació d’impostos.
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 15 de gener de 2008, de notificació d’actes administratius.
	EDICTE
	de 16 de gener de 2008, de notificació de resolucions.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 9 de gener de 2008, de notificació de la resolució de declaració legal d’abandonament d’una embarcació.
	EDICTE
	de 9 de gener de 2008, de notificació de diverses propostes de resolució d’expedients sancionadors en matèria de ports.
	EDICTE
	de 9 de gener de 2008, de notificació de la resolució d’expedients sancionadors en matèria de ports.
	EDICTE
	d’11 de gener de 2008, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte ML-05084, del terme municipal de El Soleràs.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de serveis.
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	sobre una resolució referent a l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector SUP 1 “la Closa del Llop”, al terme municipal de l’Escala.
	PORTS DE LA GENERALITAT
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques les adjudicacions definitives de diversos contractes.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 28 de desembre de 2007, de notificació d’un acte administratiu (exp. DTG 47/06).
	EDICTE
	de 28 de desembre de 2007, de notificació d’un acte administratiu (exp. 0204507/2007).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es convoca concurs públic, per procediment obert, per a la contractació d’un servei (exp. 90/07).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament.
	TURISME DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	IUE/55/2008, de 3 de gener, per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte.
	ANUNCI
	de concurrència d’ofertes per adjudicar un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 7 de gener de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 9 de gener de 2008, de notificació de resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 9 de gener de 2008, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 9 de gener de 2008, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’instal·lacions per el tractament previ o per el tint de fibres, al terme municipal de La Garriga.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’escorxador al terme municipal de Mataró.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’extracció de graves al terme municipal d’Artesa de Segre.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat de fabricació de ceràmica per la construcció al terme municipal de Balaguer.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’elaboració de pinsos per a l’alimentació d’animals de granja al terme municipal de Lleida.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat de tractament i transformació de matèria vegetal per a la fabricació de productes alimentaris al terme municipal de
	ls Plans de Sió.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat de Ridaura (ref. CC2002000307).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2006000490).
	ANUNCI
	de notificació de citació a termini.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes.
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA - AIGÜES DEL TER 
	I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	EDICTE
	de 2 de gener de 2008, sobre una Resolució de 20 de desembre de 2007 referent a l’aprovació de la modificació de la relació de béns i drets afectats pel Projecte constructiu de substitució de l’artèria Premià de Mar - Alella.
	EDICTE
	de 3 de gener de 2008, sobre una Resolució de 21 de desembre de 2007 referent a l’aprovació definitiva del Projecte de connexió de Castellar del Vallès al Sistema Ter Llobregat.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre el “Modificat núm. 1 del Projecte de traçat d’interconnexió de les xarxes d’abastament del Maresme Nord i ATLL. Tram Sant Vicenç de Montalt-Canet de Mar.”
	FORESTAL CATALANA, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de les Obres de tractaments silvícoles a Mas Quintana – Comarca La Garrotxa.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de les Obres de construcció d’una pista forestal a la forest L-3041, Núm. 249 D’UP Camporan – Comarca Alta Ribagorça.
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