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DEPARTAMENT
DE TREBALL
RESOLUCIÓ
TRE/355/2009, de 12 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
del Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de
Catalunya per als anys 2008-2010 (codi de conveni núm. 7902295).
Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya per al sector del temps
lliure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2008-2010, subscrit per
la part empresarial pels representants de l’Associació Empresarial de la Iniciativa
Social de Catalunya (AEISC), pels de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure
i la Cultura (ACELLEC) i pels de l’Associació de Cases de Colònies i Albergs de
Catalunya (ACCAC), i per la part social pels representants de CCOO i d’UGT, el
19 de desembre de 2008, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig,
sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l’article 170.1.e) i j) de la Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
i altres normes d’aplicació.
RESOLC:
—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball per al sector del
lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2008-2010 (codi de
conveni núm. 7902295) al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oicial de la Generalitat
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.
Notiiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.
Barcelona, 12 de gener de 2009
SALVADOR ÁLVAREZ VEGA
Director general de Relacions Laborals
Transcripció literal del text signat per les parts
2n CONVENI
col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya 2008-2010
Determinació de les parts: Aquest Conveni col·lectiu es pacta entre les organitzacions empresarials Associació empresarial de la iniciativa social de Catalunya
(AEISC), l’Associació catalana d’empreses del lleure i la cultura (ACELLEC),
l’Associació de cases de colònies i albergs de Catalunya (ACCAC), d’una part, i els
sindicats CCOO de Catalunya (Federació d’ensenyament i Federació de serveis i
administracions públiques) i UGT de Catalunya (Federació de serveis).
CAPÍTOL 1
Disposicions generals
Article 1
Àmbit territorial
Aquest conveni és d’aplicació a tot el territori de la Comunitat autònoma de
Catalunya.
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Article 2
Àmbit funcional
El present conveni regula les relacions laborals en les empreses i/o entitats privades que tinguin com a activitat principal la prestació de serveis de lleure educatiu
i sociocultural, consistent en activitats complementàries a l’educació formal que
amb l’objectiu de desenvolupar hàbits i habilitats socials com a forma d’educar
integralment a la persona, comprensiu de les activitats següents:
a) Activitat d’educació en el lleure dins o fora del marc escolar: de guàrdia i
custòdia en període de transport escolar, activitats de migdia, de menjador, de pati
i extraescolars.
b) Organització i gestió de serveis socioculturals, tant d’equipaments com de
programes socials i culturals, com ara els adreçats a centres cívics i culturals, biblioteques, sales de lectura, serveis d’informació juvenil, ludoteques, casals infantils,
cases de colònies i albergs infantils i juvenils, activitats i programes d’educació
mediambiental, activitats extraescolars, setmanes culturals, exposicions, activitats
de dinamització del patrimoni, tallers socioculturals i casals de vacances i, en general, qualsevol tipus de gestió d’equipaments, programes i esdeveniments d’acció
sociocultural i d’educació en el lleure i per a totes les edats.
Igualment queden afectades per aquest conveni les divisions, línies de negoci,
seccions o altres unitats productives de les empreses dedicades a la prestació dels
serveis de l’àmbit funcional del present conveni.
La relació efectuada no s’entén tancada, per la qual cosa s’hi considera inclosa
qualsevol altra activitat que existeixi o de nova creació, sempre que la seva funció
pugui ser enquadrada en la relació anterior.
Article 3
Àmbit temporal
El present conveni entra en vigor el mateix dia que es presenti al Departament
de treball de la Generalitat de Catalunya. Els aspectes econòmics entren en vigor
a partir de l’1 de gener de 2008.
El període de vigència d’aquest conveni és ins al 31 de desembre de 2010, data
en la qual, si no ha estat denunciat, s’entendrà que es va prorrogant any per any, i,
si ha estat objecte de denúncia de qualsevol de les parts amb dos mesos d’antelació
al venciment, s’iniciaran les negociacions del següent.
Els articles normatius del conveni continuaran vigents des de la denúncia del
present ins a la signatura del proper.
Les parts signants del conveni es reserven la facultat de convocar la Mesa de
negociació abans del període indicat si consideren que la previsible reestructuració
del sector, o qualsevol altre acord o normativa amb l’Administració competent,
poden afectar aspectes laborals de totes les categories o d’algunes.
En tot cas, però, les taules salarials han de ser revisades anualment i s’han d’aplicar
a partir de l’1 de gener de cada any.
Article 4
Àmbit personal
Aquest conveni regula les relacions laborals de les empreses incloses en el seu
àmbit funcional i territorial amb la totalitat dels seus treballadors i treballadores,
amb excepció expressa del personal d’alta direcció, que es regeix per les seves pròpies disposicions legals i contractuals. En tot el que no preveu, cal atenir-se al que
estableixen l’Estatut dels treballadors, la Llei orgànica de llibertat sindical i totes
les altres disposicions laborals de caràcter general.
Article 5
Concurrència de convenis
De conformitat amb el que disposen els articles 83.2 i 84 de l’Estatut dels treballadors, els supòsits de concurrència entre els convenis d’àmbit territorial inferior i

Disposicions

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5323 – 20.2.2009

13783

d’empresa s’han de resoldre en favor de l’aplicació de les disposicions recollides en
el d’àmbit superior, i s’han de respectar, en tot cas, i amb caràcter de mínims, totes
les condicions de treball pactades aquí. Així mateix, s’han de considerar nul·les totes
les condicions que no respectin el mínim establert en el present conveni.
Article 6
Registre
Si l’autoritat de treball, fent ús de les seves atribucions, tramet al Jutjat social
algun dels acords o articles perquè no els considera legals, l’acord o article en qüestió
perdrà tot l’efecte i les parts negociadores d’aquest conveni hauran de reconsiderar
l’acord o article en el termini d’un mes des del moment que es tingui constància
d’aquella tramitació; la resta d’acords i articles continuaran sent d’aplicació.
Article 7
Garantia ad personam
S’han de respectar ad personam, com a condicions més avantatjoses, les reconegudes en els contractes de treball que eren vigents a l’entrada en vigor del present
conveni quan, examinades en conjunt i en còmput anual, resultin més beneicioses
per als treballadors i treballadores.
La garantia ad personam no és absorbible ni compensable amb els increments
que es puguin produir en el futur.
Article 8
Garantia de les condicions més beneicioses
Totes les condicions que estableix aquest conveni tenen la consideració de mínimes, per la qual cosa els pactes, les clàusules, les condicions i les situacions actuals
implantats individualment o col·lectivament entre empresaris i treballadors que en
conjunt impliquin condicions més beneicioses que les pactades en aquest conveni
s’han de respectar íntegrament.
Per tant, i sense perjudici del que s’ha convingut, els signants acorden que durant
la vigència d’aquest Conveni col·lectiu s’han de respectar les matèries i altres drets,
usos i costums, i especíicament en matèria de complements d’incapacitat temporal, que ins aquest moment gaudia el personal inclòs dins de l’àmbit funcional del
present conveni.
Article 9
Comissió paritària
Es crea la Comissió paritària del conveni com a organisme d’interpretació, conciliació i vigilància del seu compliment.
Aquesta Comissió paritària està integrada per sis membres de cadascuna de les
organitzacions sindicals i 5 membres per part de ACELLEC, 5 membres per part
de AEISC i 2 membres per part d’ACCAC, per la part patronal.
La Comissió paritària pot utilitzar, a més, els serveis permanents i ocasionals
d’assessors en totes les matèries que són de la seva competència.
Funcions
Les funcions especíiques de la Comissió paritària són les següents:
a) Interpretar el conveni i resoldre les qüestions o els problemes que totes dues
parts sotmetin a la seva consideració o en els casos que preveu concretament aquest
text.
b) Intervenir en els conlictes col·lectius exercint les funcions de mediació, amb
l’audiència prèvia de totes dues parts.
c) Vigilar el compliment del que s’ha pactat.
e) Analitzar l’evolució de les relacions entre les parts contractants.
L’exercici de les funcions anteriors no ha d’obstaculitzar en cap cas la competència respectiva de les jurisdiccions administratives i contencioses que preveuen
les disposicions legals.
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Domicili
La Comissió paritària té el seu domicili al carrer Vallirana 69, bxs. 2a, Barcelona,
però pot domiciliar-se, reunir-se o actuar en qualsevol seu, amb l’acord previ
d’aquesta.
Tanmateix els treballadors i les empreses interessades poden dirigir les seves
comunicacions al domicili a dalt esmentat seu de l’ACELLEC.
Remissió de qüestions a la Comissió
Totes dues parts convenen a fer avinent a la Comissió paritària tots els dubtes, les
discrepàncies i els conlictes que hi pugui haver a conseqüència de la interpretació
i l’aplicació del conveni, per a què la Comissió emeti un dictamen o actuï de la
manera reglamentària prevista.
S’ha de procurar que, per resoldre qualsevol consulta plantejada a la Comissió,
es doni audiència a les parts interessades.
Acords
Els acords s’han de prendre mitjançant vot qualiicat i en funció de la representativitat oicial de cada una de les organitzacions, i es requereix per a l’aprovació
d’acords el vot favorable del 60% de cada una de les representacions.
La Comissió s’ha de reunir amb caràcter ordinari una vegada al semestre, i amb
caràcter extraordinari, cada vegada que ho demani alguna de les organitzacions
sindicals o patronals que hagin signat el conveni.
En ambdós casos, la convocatòria s’ha de fer per escrit, amb una antelació mínima de deu dies laborables amb indicació de l’ordre del dia i la data de la reunió,
adjuntant-hi la documentació necessària. Només en cas d’urgència, reconeguda
per ambdues parts, el termini podrà ser inferior.
CAPÍTOL 2
L’organització del treball
Article 10
Facultats i responsabilitats
L’organització de la feina, amb subjecció a les normes de l’article següent, és
facultat privativa de l’empresa, per mitjà dels seus òrgans de direcció, la qual és
responsable del seu ús davant l’autoritat competent, sense perjudici del drets dels
representants dels treballadors.
Article 11
Normes per al seu desenvolupament
L’organització de la feina es fonamenta en els principis següents, a títol enunciatiu:
a) L’adjudicació de la tasca especíica, necessària per a la plena activitat del
treballador/a.
b) L’exigència d’una activitat i un rendiment normals per a cada treballador/a i,
en general, per a tot el personal de l’empresa o entitat.
c) La ixació de l’índex de qualitat admissible en la realització de la feina.
d) La mobilitat i la redistribució del personal de manera racional, compatible amb
la dispersió dels centres o espais físics de treball, i les necessitats estrictes del servei,
d’acord amb el que estableixen els articles 39 i 41 de l’Estatut dels treballadors, i les
limitacions que estableixen els articles 12 i 13 d’aquest conveni.
Article 12
Mobilitat funcional
La mobilitat funcional és una de les característiques de la prestació de serveis
del lleure educatiu i sociocultural, la determinació de la qual correspon a la facultat
organitzativa de l’empresa i/o entitat, a l’efecte d’una distribució racional del seu
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personal, fent-la compatible amb la dispersió inevitable dels centres de treball i les
necessitats de cobertura.
No obstant això, els canvis de lloc de treball determinats per aquesta mobilitat mai
no es poden basar en una mesura arbitrària o sancionadora de les empreses o entitats,
i només es poden fer per estrictes raons de servei o d’imperatiu comercial.
En consideració a aquestes raons, la cobertura de les vacants s’ha de fer dintre de
cada zona i grup professional llevat que hi hagi un acord entre les parts interessades,
de la qual cosa cal informar la representació legal dels treballadors.
Article 13
Mobilitat geogràica
La mobilitat geogràica dels treballadors es regeix pel que disposa l’article 40 de
l’Estatut dels treballadors.
CAPÍTOL 3
Classiicació del personal
Article 14
Classiicació del personal
El personal comprès en l’àmbit funcional del present conveni, de conformitat
amb la seva titulació o experiència i la tasca que realitza en el centre o espai físic
de treball, es classiica en un dels grups següents:
Grup 1
1.1 Gerent/director/a
Grup 2
Personal de gestió
2.1 Cap de departament
2.2 Director/a de programes, projectes i equipaments
2.3 Coordinador/a de projectes pedagògics i de lleure
2.4 Titulat/da de grau superior
2.5 Titulat/da de grau mitjà
Grup 3
Personal d’atenció educativa i de lleure
3.1 Coordinador/a d’activitats i projectes de centre
3.2 Monitor/a d’educació en el lleure
3.3 Animador/a sociocultural
3.4 Tallerista
3.5 Controlador/a de sales
3.6 Informador/a
3.7 Titulat/da de grau superior
3.8 Titulat/da de grau mitjà
Grup 4
Personal d’administració
4.1 Cap de departament
4.2 Agent comercial
4.3 Oicial administratiu/va
4.4 Venedor/a d’entrades i reserva de grups
4.5 Auxiliar administratiu/va
4.6 Recepcionista/telefonista
Grup 5
Personal de serveis generals
5.1 Cuiner/a
5.2 Ajudant/a de cuina
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Empleat/da de manteniment
Conductor/a
Empleat/da de neteja
Porter/a- zelador/a

Article 15
Categories professionals
Les deinicions corresponents a les diferents categories són les que iguren en
l’annex 1, que forma part integrant d’aquest conveni, tenen caràcter enunciatiu i no
comporten l’obligació d’estar totes previstes.
Així mateix, la Comissió paritària ha d’homologar totes les categories no previstes
en aquest conveni.
CAPÍTOL 4
Contractació, període de prova, vacants i cessament de personal
Article 16
Contracte indeinit
El personal afectat per aquest conveni s’entendrà contractat per temps indeinit,
sense més excepcions que les establertes per la Llei i les indicades en els articles
següents.
El personal contractat per les empreses i/o entitats sense pactar cap modalitat
especial pel que fa a la durada del seu contracte es considerarà ix una vegada
transcorregut el període de prova.
Article 17
Contracte d’interinatge
El personal interí és el contractat per substituir el personal de l’empresa o entitat
durant les seves absències, com a conseqüència de permisos, vacances, incapacitat
temporal, excedència forçosa o qualsevol altra causa que obligui l’empresa o entitat
a reservar la plaça del treballador/a absent. S’ha d’especiicar en el contracte el nom
del treballador/a substituït i la causa de la substitució.
En els contractes d’interinitat per suplència d’un treballador/a en situació d’incapacitat temporal que cessin per resolució deinitiva del contracte, l’interí/na
passa a ocupar el lloc amb el mateix caràcter i les mateixes condicions laborals i
econòmiques, llevat dels complements ad personam que el treballador/a substituït
tenia reconeguts.
Article 18
Contractes formatius
18.1 Contracte en pràctiques
Tot el personal contractat en la modalitat de pràctiques segons la legislació vigent
ha de tenir els mateixos drets, excepte els econòmics, que els especiicats per als
treballadors de la mateixa categoria, amb les millores següents:
a) Les retribucions no poden ser inferiors al 85% de les corresponents a la categoria professional del lloc de treball.
b) La durada del contracte no pot ser inferior a sis mesos ni superior a un any
o un curs escolar.
c) Cap treballador/a no pot ser contractat en aquesta modalitat si ja hi ha estat
contractat abans, en la mateixa empresa o entitat o en una de diferent, en virtut de
la mateixa titulació.
18.2 Contracte de formació
Tot el personal contractat en la modalitat de formació s’ha de regir segons la
legislació vigent, excepte:
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a) Només es poden realitzar aquests contractes a treballadors que tinguin menys
de 20 anys i quan aquest sigui el seu primer contracte en el sector.
b) La duració màxima d’aquests contractes és d’un any o un curs escolar.
c) Les retribucions no poden ser inferiors al 85% de les corresponents a la categoria professional del lloc de treball per al qual es fa la formació.
d) Un cop inalitzada la formació, es passa a ocupar la categoria corresponent a la
formació realitzada. En cas que no hi hagi vacant, s’han de mantenir les condicions
i retribucions de la nova categoria i només en aquests casos es pot contractar un
nou aprenent/a per a la mateixa categoria.
e) Als efectes d’antiguitat, el període de formació realitzat s’ha de computar.
Article 19
Contracte eventual per circumstàncies de la producció
D’acord amb el que es disposa en l’article 15.1.b) de l’Estatut dels treballadors, i
atesa l’especial naturalesa dels serveis prestats per les empreses o entitats afectades pel present conveni, així com el sector de mercat al qual es dirigeix, la durada
màxima dels contractes eventuals per circumstàncies de la producció pot ser de
ins a 8 mesos dintre d’un període de 12 mesos.
Aquesta modalitat contractual es pot realitzar sempre que el nombre de noves
contractacions temporals sigui inferior al 30% del personal que presti els serveis,
amb qualsevol modalitat contractual, en el centre de treball del qual es tracti.
A aquests efectes, l’esmentat percentatge pren com a referència el volum
d’ocupació de l’empresa o, si escau i preferentment, del centre de treball, posat
en relació amb el nombre de treballadors ocupats en el mateix període de temps
que l’any anterior.
Article 20
Contracte d’obra o servei determinat
Sense perjudici de la contractació a través d’altres modalitats temporals, les
parts signants d’aquest conveni, fent ús de les prerrogatives concedides per l’article
15.1.a) de l’Estatut dels treballadors, han acordat identiicar aquelles feines que amb
autonomia i substantivat pròpia dintre de l’activitat normal de l’empresa poden
cobrir-se amb aquest tipus de contractes.
En aquest sentit, es poden fer contractes d’obra o servei determinat en els supòsits
següents:
Per a la realització d’activitats que es concretin en el desenvolupament i l’aplicació
d’un projecte concret del lleure educatiu de caràcter puntual, tal com:
Activitats singulars (sortides culturals, acampades, activitats de vacances, programes socioculturals especíics i activitats anàlogues).
Tallers de grups reduïts o especíics
Setmanes blanques
Quan els serveis prestats tinguin l’origen en un primer contracte privat i el seu
termini d’execució inicial no superi els 13 mesos de treball efectiu en un termini
de 18 mesos naturals o quan derivin de la contractació pública, ja sigui aquesta
mitjançant concurs, conveni o adjudicació directa, i el seu termini d’execució inicial
no superi els 24 mesos de feina efectiva en un termini de 36 mesos naturals. Això,
en el benentès que, si per raó de les pròrrogues que puguin concertar-se (expressament o tàcitament) se supera aquesta limitació temporal, el contracte esdevindrà
indeinit amb caràcter general. La mateixa situació es produeix en els supòsits que
operi la subrogació prevista en l’article 31 del present conveni.
Quan inalitzin contractes privats o contractes públiques actuals que estiguin
vigents quan entri en vigor el present conveni, els treballadors que no siguin susceptibles de ser contractats de manera ixa o subrogats per falta de continuïtat de
la seva activitat han de tenir preferència per ser recol·locats en vacants que es puguin produir o en nous projectes de l’empresa, en les mateixes condicions laborals
que tenen actualment o millorades en els aspectes que per l’aplicació del present
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conveni siguin més beneiciosos, sempre que reuneixin les condicions de titulació
i de capacitat requerides.
Article 21
Treballadors/es ixos discontinus
D’acord amb el que disposa l’article 15.8 de l’Estatut dels treballadors, les empreses poden contractar treballadors amb aquesta modalitat de ixos discontinus
de la modalitat de temps parcial, per a la realització de feines que no es realitzin
en dates certes.
Els treballadors contractats amb aquesta modalitat contractual han de ser cridats,
segons les necessitats del servei, per rigorós ordre d’antiguitat dins dels diferents
grups professionals existents en l’empresa cada cop que es produeixi el supòsit
d’activitat del paràgraf anterior.
La crida del treballador s’ha de fer almenys 15 dies abans de l’inici del servei.
Si un treballador és cridat per prestar un servei amb aquesta modalitat contractual
per un període inferior a 15 dies, les despeses de desplaçament entre el seu domicili
i el centre de treball van a compte de l’empresa i es concreten en l’import del bitllet
ordinari tren o autobús de línia regular més una quantitat en concepte de dieta de
7 euros si la jornada és partida, llevat que aquests serveis siguin proporcionats per
l’empresa o entitat. Aquest import s’incrementarà en els anys 2009 i 2010 segons
l’IPC real de Catalunya.
Article 22
Contracte de jubilació parcial i de relleu
Es poden fer contractes de jubilació parcial i de relleu segons la legislació vigent.
Article 23
Condició de ixos
Tots els treballadors i treballadores passen automàticament a la condició de ixos
si, transcorregut el termini ixat en el contracte, continuen desenvolupant les seves
activitats sense que hi hagi nou contracte o pròrroga de l’anterior.
Article 24
Forma del contracte
El contracte s’ha de formalitzar, en tots els casos, per escrit, i s’ha adequar a allò
que està previst en la legislació vigent pel que fa al control de la contractació.
En tots els casos, una de les còpies bàsiques del contracte ha d’estar a disposició
de la representació legal dels treballadors/es.
Els casos d’acomiadament s’han de comunicar a la representació legal dels
treballadors/es.
Article 25
Períodes de prova
El personal de nou ingrés a l’empresa, si no hi ha pacte en sentit contrari, se
sotmet a un període de prova que s’ha de formalitzar per escrit i que no pot excedir
del que indica la taula següent:
Personal comprès en el grup 1: sis mesos.
Personal comprès en el grup 2: dos mesos.
Personal comprès en els grups 3, 4 i 5: un mes, excepte per als titulats de grau
superior i de grau mitjà, que és de dos mesos.
Durant el període de prova, les parts poden rescindir lliurement el contracte
sense que hi hagi més obligació, per part de l’empresa, que la d’abonar els salaris
meritats durant el període treballat.
Tots els contractes han de ser sotmesos a les disposicions legals vigents.
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Els contractes d’interinatge o de substitució no poden extingir-se a l’inici dels
períodes vacacionals si no es reincorpora la persona substituïda.
Article 26
Cobertura de vacants
Davant la possibilitat de cobrir places vacants, s’ha de recórrer preferentment
als treballadors o treballadores de la mateixa empresa, tant si són ixos com si són
eventuals.
En cas d’igualtat de condicions, l’antiguitat ha de donar preferència per al lloc
de treball.
Article 27
Igualtat i no-discriminació
En tots els aspectes del procés productiu i de prestació de serveis, l’empresa
ha de respectar i ha de fer respectar el principi d’igualtat de tracte i ha d’evitar
qualsevol discriminació per raó d’edat, disminució, sexe, origen (inclòs el racial o
ètnic), estat civil, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació
sexual, ailiació o no als sindicats i als seus acords, vincles de parentiu amb altres
treballadors de l’empresa i llengua dins de l’Estat espanyol. Les discriminacions
positives previstes en la normativa vigent, seran aplicables en l’àmbit de l’empresa,
sense perjudici del que abans s’ha indicat.
Cal respectar el principi d’igualtat d’accés a tots els llocs de treball en l’empresa,
tant per a l’home com per a la dona, sense cap mena de discriminació.
Article 28
Reserva de places per a persones amb discapacitat
Caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social
dels minusvàlids (LISMI) i les seves normes reglamentàries de desenvolupament,
incloent-hi aquelles com el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE del 20), que
regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a
favor de treballadors amb discapacitat, l’Ordre del MTAS de 24 de juliol de 2000
(BOE 2 d’agost), i el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer (BOE 21 de febrer),
que regula els enclavaments laborals com a mesura de foment del treball de les
persones amb discapacitat.
Article 29
Finalització de la relació laboral
L’empresa o entitat, en contractacions temporals superiors a 6 mesos, ha de
preavisar el treballador/a amb una antelació de 15 dies en el cas de inalització de
la relació laboral. L’incompliment d’aquesta obligació dóna dret al treballador/a a
ser indemnitzat amb l’import del salari d’1 dia per cada dia de retard, amb el límit
del nombre de dies de preavís.
Article 30
Cessament voluntari
El treballador/a que desitja cessar voluntàriament en el servei a l’empresa o entitat, està obligat/da a posar-ho en coneixement d’aquesta per escrit, complint els
requisits de preavís següents:
Personal comprès en el grup 1: dos mesos
Personal comprès en el grup 2: un mes
Personal comprès en els grups 3, 4 i 5: quinze dies (excepte els titulats de grau
superior i de grau mitjà, que és d’un mes).
L’incompliment per part del treballador/a de l’obligació de preavisar amb l’antelació
indicada dóna dret a l’empresa o entitat a descomptar-li de la liquidació l’import
del salari d’un dia per cada dia de retard en el preavís.
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En cas que les pagues extraordinàries siguin prorratejades i les vacances a les
quals tenia dret el treballador/a, ja hagin estat gaudides, no es pot descomptar de la
seva mensualitat cap quantitat en concepte d’incompliment de preavís.
Article 31
Dret de subrogació
El canvi de titularitat en el contracte de prestació de serveis subscrit entre
les empreses afectades pel present conveni i els seus clients comporta que la
nova empresa adjudicatària del servei o continuadora de l’activitat, ja sigui
pública o privada, se subrogui en els drets i obligacions que l’anterior tenia
respecte als seus treballadors i socis cooperatius, en el centre de treball que es
vegi afectat.
Als representants legals dels treballadors se’ls donarà la possibilitat de continuar
en la mateixa empresa o entitat, sempre que hi hagi vacant i pugui cobrir-la amb
el seu peril professional.
L’empresa o entitat que cessi en la prestació del servei ha d’informar els treballadors
i treballadores, en subrogar, sobre la raó social del nou titular i el seu domicili.
En el moment d’efectuar la subrogació, el cessant ha de realitzar i abonar la liquidació individual de parts proporcionals i havers meritats a cadascun dels subrogats.
En el cas que el treballador/a tingui vacances pendents en el moment del canvi
de titularitat, l’empresa o entitat entrant li n’ha de permetre el gaudi, d’acord amb
el calendari laboral i de conformitat amb la legislació vigent.
L’empresa sortint ha d’abonar a l’entrant, en el moment de la subrogació, les
vacances meritades i pendents de gaudi per part dels treballadors subrogats i la
seva cotització.
El nou titular no té obligació de subrogar-se en la relació laboral del treballador/a
que no hagi prestat els seus serveis al centre o espai físic de treball corresponent
durant els últims quatre mesos immediatament anteriors a la inalització de l’anterior
contracte, servei o titularitat, tret que el contracte de prestació de serveis subscrit per
l’empresa o entitat sortint sigui inferior a quatre mesos, i en aquest cas se sumaria
el temps prestat en la concessionària immediatament anterior.
En el cas que per baixes, absències, excedències, etc., el treballador/a hagi estat
substituït per un interí, el nou titular o concessionari ha de subrogar-los tots dos en
idèntiques condicions, és a dir, que un cop resolta la causa que havia donat origen
a la substitució, l’interí causa baixa deinitiva en l’empresa.
Si en el centre o espai físic de treball hi presten els seus serveis treballadors amb
contracte ix discontinu o amb contracte suspès per causa legal, els quatre mesos
a què es refereix l’apartat anterior han de ser els immediatament anteriors a la
suspensió dels seus respectius contractes.
S’entenen com a temps de servei els períodes de vacances, d’incapacitat temporal
o de suspensió de contracte per causa legal.
L’empresa o entitat sortint, en un termini de set dies des que té coneixement de
la inalització del seu servei i, en tot cas, abans de traspassar el servei, ha de lliurar
a l’empresa o entitat entrant, o a l’empresa o entitat que passi a fer-se càrrec del
servei, un document en què es recullin les dades següents:
Nombre de treballadors en plantilla amb identiicació del tipus de contracte.
Llista de treballadors amb contracte temporal i modalitats de contracte durant
l’últim any, i en situació d’incapacitat temporal, suspensió legal o excedència.
Pactes existents propis i subrogats.
Jornada i horari de treball pactat amb cada treballador/a, així com qualsevol
modiicació efectuada en els quatre mesos últims, amb la justiicació d’aquesta.
Salaris pactats superiors al conveni, i justiicació de qualsevol modiicació efectuada en els últims quatre mesos. En tot cas, l’empresa entrant no està obligada a
respectar els increments salarials que s’hagin produït en els últims quatre mesos,
sempre que aquests no derivin de l’aplicació del conveni o dels pactes subscrits amb
la representació dels treballadors.
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Calendari de vacances.
Certiicat de l’organisme competent d’estar al corrent de pagament a la Seguretat
Social.
El document s’ha d’acompanyar de les fotocòpies següents:
Llibre de visites del centre.
Fulls de salaris dels últims sis mesos.
Rebut de liquidació de parts proporcionals.
Fotocòpia dels TC-1 i TC-2 dels últims sis mesos.
Tant l’empresa sortint com l’entrant lliurarà la informació indicada en els paràgrafs
anteriors, als representants legals dels treballadors.
De cada treballador/a temporal que es traspassi se n’ha de facilitar, junt amb el
contracte temporal vigent i les seves pròrrogues, l’anterior contracte temporal, si
n’hi havia hagut, així com liquidacions, altes i baixes en la Seguretat Social entre
contractes.
La subrogació no es pot produir en cas que l’empresa o entitat sortint incompleixi
manifestament el que estableixen els paràgrafs anteriors. En tal cas, els treballadors
continuaran en l’empresa sortint, que haurà de facilitar-los un altre lloc de treball
si n’hi ha.
L’empresa o entitat sortint ha d’informar el nou titular de tots els afers laborals
pendents d’organismes oicials.
El personal que ha de ser subrogat, quan sigui necessari confrontar o suplir la
informació de l’empresa sortint, ha de facilitar al nou titular, abans de procedir a la
seva subrogació, la documentació necessària a l’efecte, si la té.
En cas que hi hagi en la plantilla afectada impagats, descoberts de la Seguretat
Social o irregularitats en salaris, generats per l’empresa o entitat sortint o altres
d’anteriors, els treballadors han de ser igualment subrogats pel nou titular, sense
perjudici que la responsabilitat per tals impagats o descoberts continuï sent de
l’empresa sortint. En tot cas, l’empresa o entitat infractora ha de respondre per la
totalitat dels perjudicis ocasionats per l’incompliment.
En el cas que el client decideixi unilateralment tancar o autogestionar el servei de
manera provisional o deinitiva, sempre que passi a prestar-lo amb els seus propis
treballadors, l’empresa o entitat que estigui prestant el servei no haurà d’assumir el
personal destinat a l’esmentat servei. No obstant això, si posteriorment l’empresa
principal decideix tornar a externalitzar el servei i ho fa en el termini d’un any des
de la decisió anterior, els treballadors de l’empresa sortint han de ser subrogats
per l’entrant, o l’entrant ha d’abonar a la sortint les indemnitzacions que la sortint
hauria hagut d’abonar per causa d’extinció de contracte dels treballadors que no
hagin estat subrogats.
No serà subrogable ni el cònjuge ni el personal amb parentiu ins a segon grau de
consanguinitat o ainitat amb l’empresari sortint o que tingui algun càrrec executiu
en l’empresa.
Tant l’empresa o entitat entrant com la sortint han de comunicar a la representació
legal dels treballadors i treballadores l’execució de la subrogació en el moment en
què en tingui coneixement, així com lliurar tota la documentació que es consideri
oportuna i necessària en relació a la subrogació.
CAPÍTOL 5
Règim de retribucions
Article 32
Estructura salarial
Tot el personal afectat per aquest conveni ha de rebre les retribucions corresponents, d’acord amb l’estructura i conceptes següents:
Salari base. Retribució mensual del treballador/a ixada en funció del grup i la
categoria professional a què pertany.
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Plus de descans intersetmanal i festius: Al personal que hagi de prestar serveis els
dies del seu descans setmanal i els festius, se li ha d’abonar un complement salarial
per cada dia del seu descans setmanal o festiu, equivalent a l’increment del 60%
del salari base per cada dia treballat en aquestes condicions, sense perjudici que
gaudeixi del descans compensatori un altre dia ixat de comú acord entre l’empresa
i el treballador/a.
Complement de responsabilitat: S’estableix amb la inalitat de remunerar aquells treballadors que, amb la categoria de monitor, tinguin al seu càrrec 3 monitors o menys.
Solament s’ha de percebre durant el temps que s’estigui ocupant un lloc de treball
de les característiques esmentades, en quantia del 15% del seu salari base.
Complement de disponibilitat: Aquest complement retribueix les especials
circumstàncies i condicions dels treballadors/es quan realitzen serveis presencials
amb disponibilitat de 24 hores. Aquest complement ha de ser abonat en consideració a la seva especial distribució irregular de la jornada, la seva total disponibilitat
horària i per la realització esporàdica de serveis de reserva que impliquen el seu
desplaçament a un altre centre de treball. La seva retribució ha de ser del 20% del
salari base diari per cada dia meritat d’aquest complement.
La percepció d’aquest complement és incompatible amb el plus de descans intersetmanal i festius.
L’antic complement d’antiguitat: Les quantitats acreditades per cada treballador/a
pel concepte d’antiguitat ins el 31 de desembre de 2004 es mantenen en un concepte
ad personam que es denomina antic complement d’antiguitat.
L’antic complement d’antiguitat no és compensable ni absorbible i s’ha de revaloritzar d’acord amb l’IPC real de Catalunya de cada any.
Per consegüent, a partir de l’1 de gener de 2005 ja no es meritaran més quantitats
per concepte d’antiguitat.
Article 33
Retribucions
33.1 L’increment salarial per a cadascun dels anys de vigència del conveni
serà:
1r any vigència. Per a l’any 2008 l’increment salarial consistirà en l’índex de
preus al consum real de Catalunya de l’esmentat any més un 0’50 punts percentuals
i s’aplicarà sobre taules salarials del conveni a 31 de desembre del 2007.
Les taules salarials incorporades al present conveni han estat actualitzades amb
l’increment del 2% de l’increment previst corresponent a l’IPC més el 0’50 punts
percentuals sobre els valors a 31 de desembre del 2007.
2n any vigència. Per a l’any 2009 l’increment salarial consistirà en l’índex de
preus al consum de Catalunya de l’any més 1 punt percentual i s’aplicarà sobre les
taules salarials del conveni a 31 de desembre del 2008.
Conegut l’IPC previst per a l’any 2009 les taules salarials s’actualitzaran incrementant-les amb l’esmentat IPC previst més 1 punt percentual i s’efectuarà sobre
els valors de les taules a 31 de desembre del 2008.
3r any vigència. Per a l’any 2010 l’increment salarial consistirà en l’índex de preus
al consum real de Catalunya de l’esmentat any més un 2,35 punts percentuals i
s’aplicarà sobre les taules salarials del conveni a 31 de desembre del 2009.
Conegut l’IPC previst per a l’any 2010 les taules salarials s’actualitzaran incrementant-les en l’esmentat IPC previst més un 2,35 punts percentuals i s’efectuarà
sobre els valors de les taules a 31 de desembre del 2009.
33.2 Revisió salarial
En el supòsit que l’índex de preus al consum de Catalunya registrés al 31 de desembre del 2008 un augment respecte a 31 de desembre de 2007 superior a l’IPC
previst per a l’any 2008, s’efectuarà una revisió salarial en l’excés.
Tal increment de revisió s’abonarà, durant el mes de febrer de 2009, amb efectes
del 1r de gener de 2008, servint com a base per a l’increment salarial de 2009 i les
corresponents taules salarials.
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En el supòsit de que l’IPC real fos inferior a l’IPC previst, les quantitats abonades
en excés s’entendran a compte dels increments salarials del següent any.
2n any vigència. En el supòsit que l’índex de preus al consum de Catalunya registrés
a 31 de desembre de 2009 un augment respecte al 31 de desembre de 2008 superior
a l’IPC previst per a l’any 2009, s’efectuarà una revisió salarial en l’excés.
Tal increment de revisió s’abonarà, durant el mes de febrer de 2010, amb efectes
del 1r de gener de 2009, servint com a base per a l’increment salarial de 2010 i les
corresponents taules salarials.
En el supòsit que l’IPC real fora inferior a l’IPC previst, les quantitats abonades
en excés s’entendran a compte dels increments salarials del següent any.
3r any vigència. En el supòsit que l’índex de preus al consum de Catalunya registrés
a 31 de desembre de 2010 un augment respecte del 31 de desembre de 2009 superior
a l’IPC previst per a l’any 2010, s’efectuarà una revisió salarial en l’excés.
Tal increment de revisió s’abonarà, durant el mes de febrer de 2011, amb efectes
del 1r de gener de 2010, fent servir com a base per a l’increment salarial de 2011 les
corresponents taules salarials.
En el supòsit que l’IPC real fos inferior a l’IPC previst, les quantitats abonades
en excés s’entendran a compte dels increments salarials del proper conveni.
33.3 A la categoria de tallerista se l’aplicarà un increment de l’IPC real de
Catalunya, més un 2,5 punts els anys 2008, 2009, 2010.
33.4 Si en l’aplicació dels increments pactats en els números anteriors, corresponents als anys 2008, 2009 i 2010, incloses les corresponents clàusules de revisió
salarial pels esmentats anys, en alguna de les categories compreses a les taules
salarials annexes a aquest conveni, quedés el seu salari anual per sota dels 14.000
euros per jornada complerta, amb efecte 1 de gener de 2011, s’aplicarà aquest salari
anual, servint de base aquesta quantitat per aplicar l’increment que es pacti per a
l’any 2011.
33.5 Conegut l’IPC real de Catalunya de cada any de vigència del conveni, es reunirà la Comissió paritària a l’efecte d’actualitzar les taules salarials de cada període.
33.6 Els fulls de salari han de ser lliurats als treballadors i treballadores en el termini màxim d’un mes a partir de la data que realment correspon al full salarial.
33.7 Els pagaments de salaris han de fer-se efectius, amb caràcter general, el
dia 30 de cada mes vençut.
Article 34
Clàusula d’inaplicació salarial
Aquelles empreses que a l’entrada en vigor del present conveni col·lectiu es trobin
en situació econòmica de pèrdues substancials, de tal manera que l’aplicació del règim
salarial previst en el present conveni pugui malmetre greument la seva estabilitat
econòmica, podran, una vegada reconeguda i constatada aquesta situació per la
Comissió paritària, desvincular-se, en la forma i manera que s’assenyala en aquesta
clàusula, del règim salarial pactat en el present conveni, amb la condició prioritària
de garantir el manteniment dels actuals nivells d’ocupació en l’empresa.
El procediment ha de ser el següent:
1 Les empreses que vulguin acollir-se a la clàusula de no vinculació salarial han
de sol·licitar-ho a la Comissió paritària del conveni dins dels dos mesos següents a
la publicació d’aquest en el DOGC.
2 En l’empresa ha d’existir la igura del representant legal dels treballadors.
3 Les empreses han de lliurar la documentació acreditativa de la seva situació
a la Comissió paritària del conveni:
Balanços i comptes de resultats de l’últim any, amb les auditories corresponents o
censura de comptes, i les declaracions de l’impost de societats, que posin de manifest
un lux de caixa negatiu, així com la previsió de l’any en curs igualment negativa.
En el cas d’una empresa integrada en un grup de la mateixa activitat que l’empresa
en qüestió, cal que aquestes dades es refereixin als resultats integrats consolidats
del grup.
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Pla de viabilitat, amb les mesures de millora de la gestió productiva, comercial,
inancera, d’inversions, etc., orientades a superar la conjuntura negativa i a garantir
el futur industrial i l’ocupació de l’empresa.
Estudi de la incidència dels salaris en l’estructura general de l’empresa.
Queden sense efecte les actuacions que ometin aquestes documentacions o les
que es facin fora de termini.
S’ha d’intentar arribar a un acord, sobre l’increment concret que s’ha d’aplicar a
l’empresa, amb els representants dels treballadors o, si no n’hi ha, amb les federacions sindicals signants del conveni.
L’acord al qual s’ha arribat s’ha de remetre, perquè sigui plenament vàlid, a la
Comissió paritària del conveni perquè l’arxivi i en doni fe quan sigui requerida a
aquest efecte.
En cas de desacord, la documentació i la proposta s’han de remetre a la Comissió
paritària del conveni perquè resolgui en el termini de 15 dies, de manera que la
seva decisió tingui la mateixa força vinculant que si s’hagués arribat a un acord en
el període de consultes.
Tant l’acord al qual s’hagi arribat en el si de l’empresa com la decisió emesa per
la Comissió paritària, si escau, han de preveure els aspectes següents:
1 L’increment econòmic que s’ha d’aplicar en lloc del general que s’ha pactat,
que en tot cas no pot ser inferior a 1/3 del que s’ha pactat en el Conveni col·lectiu.
2 El procediment per recuperar, en els anys següents, els increments salarials
que s’han deixat de percebre en l’any d’inaplicació.
En tot cas, el període màxim de recuperació no pot superar els tres anys.
3 Excepte l’increment salarial pactat, en una quantia diferent de l’increment
general del conveni, aquest és de plena aplicació a l’empresa.
4 Una mateixa empresa no pot aplicar la clàusula d’inaplicació del Conveni collectiu dos anys consecutius, ni més de dues vegades en un període de cinc anys.
Article 35
Pagues extraordinàries
Els treballadors compresos en l’àmbit d’aplicació del present conveni han de
percebre, com a complement periòdic de venciment superior a un mes, l’import
de 2 gratiicacions extraordinàries, equivalents cadascuna a una mensualitat de
salari base i complements ad personam i la part proporcional dels complements
especíics en mitjana anual. S’han de fer efectives abans de l’1 de juliol i del 23 de
desembre.
A efectes de còmput per al càlcul de les pagues extraordinàries, s’estableix el
termini de l’1 de juliol al 30 de juny per a la paga de l’estiu i de l’1 de gener al 31 de
desembre per a la paga de Nadal.
Les pagues extraordinàries podran ser prorratejades, en 12 mensualitats, previ
acord de les parts.
CAPÍTOL 6
Jornades, horaris, hores extraordinàries, vacances i reciclatge
Article 36
Jornada de treball
El nombre d’hores de treball a què corresponen les retribucions ixades en
el present conveni, en còmput anual, és de 1.695 hores de feina efectiva, de
dedicació tant directa com indirecta, distribuïdes en jornades setmanals de
37,5 hores, de dilluns a divendres, tret d’aquelles activitats que requereixin la
prestació de serveis en altres dies de la setmana, i de manera que no superin
les 9 hores diàries.
S’entén per hora de dedicació directa tota l’efectuada en relació directa amb els
i les usuàries.
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S’entén per dedicació indirecta tota aquella efectuada dins la jornada de treball
que estigui relacionada amb l’activitat pròpia, com és ara temps de preparació,
avaluacions, programació i altres tasques de naturalesa anàloga.
El percentatge de dedicació indirecte en les activitats que s’indiquen serà:
Menjadors i migdia:
Monitors d’activitats de menjadors i d’activitats de temps de migdia:
2009: 3% de la jornada de treball pactada en contracte de treball, referida a
l’activitat de temps de migdia.
2010: 4% de la jornada de treball pactada en contracte de treball, referida a l’activitat de temps de migdia.
Coordinadors d’activitats de menjadors i activitats de temps de migdia:
La jornada indirecta, expressada en minuts diaris, serà en funció del nombre de monitors d’activitats de temps de migdia al seu càrrec, d’acord amb la següent taula:
2009
De 4 a 5........................... 0
De 6 a 10 ....................... 15
De 11 a 15 ..................... 45
De 16 a 20 ..................... 60
Més de 21 ..................... 75

2010
30
60
75
90
105

Casals d’estiu:
Monitors: 5% de la jornada de treball pactada en contracte de treball.
Coordinadors d’activitats: 12% de la jornada de treball pactada en contracte de
treball.
Article 37
Jornada irregular
Amb la inalitat d’atendre els serveis en períodes de més activitat i les necessitats
formatives o de reciclatge, les empreses poden reduir la jornada diària ins a un
mínim de sis hores i mitja, o bé augmentar-la en una hora diària de feina efectiva i
ins a un màxim de 60 hores anuals i en proporció a la jornada contractada.
En contraprestació pels excessos de jornada que es produeixin, en còmput trimestral, el treballador/a pot disposar d’una hora de descans per cada hora de treball.
Els descansos per compensació han de ser ixats de comú acord entre empresa i
treballador i han de ser gaudits en dilluns i/o divendres, tret que en aquests dies es
produeixi més activitat que la resta dels dies de la setmana.
En qualsevol cas, quan per aplicació de la distribució irregular de la jornada es
produeixi, en còmput trimestral, una diferència d’hores a favor del treballador/a
que no hagin estat utilitzades per l’empresa, aquestes seran pel seu beneici sense
que li puguin ser exigides la seva realització posteriorment.
Article 38
Hores extraordinàries
Ambdues parts, atesa la situació general d’ocupació i per tal de fomentar les
polítiques de foment de noves contractacions, acorden la no-realització d’hores
extraordinàries tret de situacions de força major o d’emergència.
En cas de necessitat de la realització d’hores extraordinàries, la seva compensació,
com a criteri general i preferent, ha de ser mitjançant l’atorgament de descansos o,
per mutu acord entre les parts, mitjançant la retribució econòmica, amb la compensació equivalent en ambdós supòsits del 75% d’increment respecte a l’hora
ordinària corresponent.
Article 39
Descans setmanal
El dies de descans setmanal han de ser preferentment amb criteri general el
dissabte i el diumenge.
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En els casos en què l’activitat de l’empresa i/o entitat ho impedeixi, i que aquest
descans no pugui tenir lloc en dissabte i diumenge, s’ha de poder gaudir de 36 hores
de descans ininterrompudes setmanals. Els treballadors i treballadores afectats per
aquesta circumstància han de gaudir, en qualsevol cas, d’un dissabte i un diumenge
consecutius lliures cada dues setmanes.
L’empresa ha d’establir el règim de jornada de treball idònia per al personal d’acord
amb les circumstàncies especials i les necessitats de cada centre de treball.
Aquest personal, durant els mesos de juliol i agost, han de tenir 48 hores de
descans setmanals ininterrompudes.
El que estableix el paràgraf anterior s’ha d’aplicar a tots els centres de treball quan
la realització de la jornada ordinària no hi garanteixi el servei adequat, i es poden
establir torns perquè els diferents serveis quedin atesos.
Article 40
Vacances
Tots els treballadors i treballadores afectats per aquest conveni han de gaudir, per
cada any complet de servei actiu, unes vacances retribuïdes de 30 dies naturals.
Si el temps treballat, dintre de cada any natural, és inferior a l’any, s’ha de tenir
dret als dies que corresponguin en proporció.
Les vacances s’han de gaudir, preferentment, en els períodes de cessament
d’activitat o de menor activitat de les empreses o centres de treball considerats
individualment. En els supòsits que l’activitat empresarial o del centre de treball
sigui constant al llarg de tot l’any, les vacances s’han de gaudir en torns rotatius
de 7 i 23 dies naturals consecutius en dos períodes, que han de ser compresos,
preferentment, entre el 15 de desembre i el 5 de gener el primer, i entre el 15 juny
i el 15 de setembre el segon.
El personal que cessi en el transcurs de l’any té dret a la part proporcional de
vacances que per disposicions legals li correspongui, segons el temps treballat
durant aquest període.
Si no hi ha pacte amb els representants legals dels treballadors, el període de
vacances ha de ser ixat en el calendari laboral que ha d’elaborar l’empresa, el mes
de febrer de cada any.
Si amb anterioritat a l’inici de les vacances el treballador/a es troba en situació d’IT
derivada d’accident de treball o de malaltia comuna que requereixi hospitalització,
podrà gaudir de les vacances a continuació de l’alta mèdica o en un altre període,
de comú acord entre les parts.
Article 41
Jornada especial de cases de colònies
S’entén per jornada especial de cases de colònies aquella forma de distribució
irregular de la jornada efectiva de treball que, ixada de comú acord entre l’empresa
i el treballador o els seus representants legals, respectant el descans entre jornades i
sense superar la jornada màxima establerta en el present conveni, resulta necessària
per atendre la realització del bon servei dins de l’àmbit de les cases de colònies,
concedint un factor de disponibilitat per a la solució de les petites incidències producte de les característiques de continuïtat i convivència que es produeixen en la
realització d’aquest tipus de serveis.
Article 42
Reciclatge i formació
Els treballadors i treballadores en el present conveni poden dedicar-se a cursos
de reciclatge adequats a la seva especialitat o funció i dins la seva jornada laboral,
a proposta de l’empresa o de comú acord amb el treballador, ins al 3% de la seva
jornada en còmput anual, acumulable trimestralment tenint en compte que, en un
mateix període o de forma simultània, la formació no pot afectar més del 20% de
la plantilla de cada centre de treball de l’empresa i/o entitat.
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Quan els cursos de reciclatge són a proposta de l’empresa, aquesta ha d’abonar
les despeses que es puguin causar als treballadors.
CAPÍTOL 7
Excedències i permisos
Article 43
Excedència sindical, embaràs i permisos
43.1 Els treballadors i treballadores que gaudeixin d’excedència per mandat
sindical, d’acord amb l’Estatut dels treballadors, s’han de reincorporar al lloc de
treball al cap de seixanta dies d’acabar aquest període d’excedència, amb preavís
de trenta dies abans de la reincorporació.
43.2 En cas d’embaràs de les treballadores afectades per aquest conveni, en les
situacions de perill o risc, l’empresa, d’acord amb la treballadora i amb intervenció
de la representació legal dels treballadors, ha d’establir el canvi de lloc de treball
pertinent o el mecanisme més adequat per evitar el risc en qüestió, sempre que
sigui possible. En el moment de la reincorporació, aquesta serà amb respecte de
les mateixes condicions econòmiques, amb totes les millores socials i salarials que
s’hagin pogut donar durant la seva absència.
43.3 En cas d’excedència per cura de ills s’ha d’estar al que disposa la normativa
vigent, amb reserva del lloc de treball ins a tres anys.
43.4 El treballador/a, amb l’avís i la justiicació previs, pot absentar-se del lloc
de treball amb dret a remuneració pels motius que estableix l’article 37 de l’Estatut
dels treballadors i amb les millores següents:
43.4.1 Fins a tres dies en cas de naixement d’un ill/a.
43.4.2 Fins a tres dies en cas d’accident o malaltia greus, intervenció quirúrgica, hospitalització o defunció de parents ins al segon grau de consanguinitat o ainitat. Quan
per aquests motius el treballador/a necessiti traslladar-se, el permís serà de cinc dies.
43.4.3 El dia del casament d’un parent ins a segon grau de consanguinitat o
ainitat.
43.4.4 Un dia pel canvi de domicili sense canvi de municipi i dos dies amb canvi
de municipi.
43.4.5 Quinze dies per matrimoni o inici de vida en comú dels treballadors
i treballadores, amb independència de la seva orientació sexual. Fins que quedi
regulat per llei caldrà demostrar aquest inici de vida en comú, mitjançant el full
certiicat d’unions civils dels ajuntaments que en disposin o acta notarial, sempre
que no sigui notori.
43.4.6 Pel temps necessari per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques
de preparació al part.
43.5 Tot el personal ha de tenir dret a permís retribuït per l’assistència a un
consultori mèdic, amb avís previ i justiicació posterior, ins a un màxim de 30
hores l’any o la part que proporcionalment correspongui en funció de les hores
contractades, sempre que el treballador no pugui acudir-hi en un altre moment fora
de l’horari laboral, per no haver-hi consulta.
43.6 També s’ha de donar permís retribuït per acompanyar a consulta mèdica
un familiar ins al primer grau de consanguinitat o ainitat, amb avís previ i justiicació posterior.
S’entén que les 30 hores l’any o la part que proporcionalment correspongui en
funció de les hores contractades, es gaudiran de manera acumulativa per als dos
supòsits considerats en els paràgrafs anteriors.
43.7 Els treballadors i treballadores afectats pel present conveni han de gaudir de 35 hores de permís retribuït, o el que proporcionalment correspongui a la
jornada de treball contractada, realitzables en un màxim de deu dies, per assistir a
exàmens inals oicials o als que alliberen matèria, amb notiicació prèvia per escrit
a l’empresa i/o entitat amb 2 setmanes d’antelació.
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Article 44
Excedència voluntària
L’excedència voluntària es pot concedir al treballador/a amb la petició prèvia per
escrit; poden sol·licitar-la tots els qui tinguin, almenys, un any d’antiguitat a l’empresa
i/o entitat i no hagin gaudit d’excedència durant els 4 anys anteriors.
El permís d’excedència voluntària s’ha de concedir per un període no inferior a
quatre mesos ni superior a cinc anys, tret de pacte entre empresa i treballador en
un altre sentit.
El treballador o treballadora que gaudeixi d’excedència voluntària només conservarà el dret al reingrés si al lloc de treball hi ha una vacant en la seva especialitat o
categoria laboral. Durant aquest temps no es computa l’antiguitat.
Article 45
Excedència forçosa
Es tindrà dret a excedència forçosa com a conseqüència de la designació o elecció
per a un càrrec públic que impossibiliti l’assistència a la feina. El treballador/a haurà
de preavisar l’empresa i/o entitat per escrit amb una antelació d’un mes.
Desapareguda la causa que motiva l’excedència, el treballador té 30 dies naturals per
reincorporar-se al seu lloc de treball i, en cas de no fer-ho, causa baixa deinitiva.
L’excedència forçosa ha de ser concedida automàticament, amb la presentació
prèvia de la corresponent documentació acreditativa.
Article 46
Permisos no retribuïts
Tot el personal pot sol·licitar ins a quinze dies de permís sense sou en el transcurs d’un any, encara que no podrà ser mai ni abans ni després dels períodes de
vacances.
La concessió per part de l’empresa de les sol·licituds de permisos no retribuïts
que no afectin el bon funcionament del servei s’ha de realitzar amb la intervenció
prèvia de la representació dels treballadors. Si la sol·licitud és entre dies considerats
festius, l’empresa i/o entitat té la facultat de determinar la seva concessió en funció
de les necessitats.
Les sol·licituds han de ser presentades, com a mínim, amb deu dies d’antelació.
CAPÍTOL 8
Desplaçaments i dietes
Article 47
Dietes i desplaçaments
Els treballadors i treballadores que per necessitats de l’empresa hagin de fer
viatges o desplaçaments fora del terme municipal on radica el seu centre de treball
han de percebre dietes en funció de la necessitat o no de pernoctar fora del municipi
on sigui establert el centre de treball.
En cas de no necessitar pernoctar, però tenir la necessitat de fer un àpat, s’ha
d’abonar al treballador l’equivalent a mitja dieta, que correspon a un import de 14
euros; si ha de pernoctar fora del municipi del centre de treball, el treballador té dret
a percebre l’equivalent a una dieta completa per l’import total de 92 euros.
Els imports de les dietes establertes se’ls aplicarà anualment l’increment de l’IPC
real de Catalunya en els anys 2009 i 2010.
En cas de fer servir transport públic l’import del viatge s’haurà d’abonar per part
de l’empresa prèvia justiicació del treballador/a.
Es computen com a efectivament treballats els períodes de temps emprats en
desplaçaments entre centres de treball, dintre de la jornada laboral.
L’ús del vehicle propi, sempre a petició de l’empresa, comporta una indemnització de 0,19 euros per quilòmetre recorregut, seguint l’evolució en quant a quantia
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subjecte a retenció que en cada moment disposi la legislació iscal aplicable. Els
imports esmentats han de ser satisfets per l’empresa per mesos vençuts.
CAPÍTOL 9
Codi de conducta laboral
Article 48
Faltes
Tota falta comesa per un treballador/a es classiica, segons la importància, en:
a) Faltes lleus.
b) Faltes greus.
c) Faltes molt greus.
Article 49
Faltes lleus
Són faltes lleus:
49.1 De dues a cinc faltes de puntualitat en l’assistència a la feina, sense la
justiicació oportuna, comeses en el període de trenta dies naturals.
49.2 Deixar de notiicar, dins les 24 hores següents a l’absència, els motius
que puguin justiicar la falta a la feina, tret que es demostri que és impossible de
fer-ho.
49.3 Negligències en la conservació del material i de les instal·lacions que no
causi perjudici a l’empresa. Si causa perjudici d’entitat econòmica, la falta podrà
ser considerada greu.
49.4 Faltar a la feina durant dos dies en un període de trenta dies naturals
sense una causa justiicada. Si l’absent ha de ser rellevat per un company, la falta
es considerarà greu.
Article 50
Faltes greus
Són faltes greus:
50.1 De sis a deu faltes de puntualitat en l’assistència a la feina, sense la justiicació oportuna, comeses durant un període de seixanta dies naturals.
50.2 Faltar més de dos dies a la feina durant un període de trenta dies naturals
sense causa justiicada. És suicient una sola falta, quan per raó del lloc de treball
que el treballador/a ocupa, la no assistència causi perjudici sobre l’atenció que el
subjecte atès requereix.
50.3 La reiteració o la reincidència en la falta lleu dins un mateix trimestre,
sempre que hagi estat sancionada i sigui ferma.
50.4 Negligència greu en la conservació del material i de les instal·lacions que
causi perjudici a l’empresa. Si causa un perjudici econòmic rellevant la falta pot
ser considerada molt greu.
Article 51
Faltes molt greus
Són faltes molt greus:
51.1 Més de quinze faltes no justiicades de puntualitat en l’assistència a la feina
comeses en el període d’un any.
51.2 La falta injustiicada a la feina durant tres dies consecutius o cinc d’alterns,
comeses en un període de trenta dies naturals.
51.3 Negligència notòria i de coneixement molt estès en l’incompliment de la
feina i que ocasioni perjudicis greus al servei.
51.4 La simulació de malaltia o accident o el desenvolupament de feines remunerades durant la situació d’IT.
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51.5 L’embriaguesa habitual i el consum de qualsevol mena de drogues o estupefaents en hores de feina.
51.6 Els mals tractes de paraula o d’obra i la falta de respecte o consideració,
tant als companys de feina com als usuaris dels serveis.
51.7 Si un company o companya, amb independència del seu càrrec i/o funció,
dirigeix envers un altre qualsevol conducta d’assetjament sexual, ja sigui verbal,
d’intimidació física o d’altres (xantatges, etc.).
51.8 La reiteració o la reincidència en faltes greus, sempre que siguin comeses
dins un mateix trimestre i que ja hagin estat sancionades.
51.9 El frau, la deslleialtat o l’abús de coniança en el desenvolupament de les
funcions o tasques encomanades.
Article 52
Sancions
Atès el grau de les faltes, les sancions màximes que es poden imposar són:
52.1 Per falta lleu: amonestació per escrit, suspensió de sou i feina ins a tres
dies.
52.2 Per falta greu: suspensió de sou i feina de quatre ins a quinze dies.
52.3 Per falta molt greu: suspensió de sou i feina de setze dies a seixanta dies
o acomiadament.
Tota sanció ha de ser comunicada per escrit al treballador, indicant la data i el
fet que la motiva. S’ha de remetre còpia de la comunicació a la representació legal
dels treballadors.
En cap cas no pot ser motiu de cap mena de sanció qualsevol de les causes següents:
a) La pertinença a una organització sindical.
b) Tenir la condició de representant dels treballadors i treballadores o l’actuació
en aquesta qualitat dins el que estableix l’ordenament jurídic.
c) La presentació de queixes o la intervenció en procediments seguits contra
l’empresari/a o responsable de l’empresa i/o entitat per presumpte incompliment
d’aquest de normes laborals o de seguretat social.
d) La raça, el sexe, l’estat matrimonial o de convivència de fet, la religió, l’opinió
política o l’origen social, l’orientació sexual, ni tampoc l’embaràs i la moral privada,
ni, en general, l’exercici lliure d’un dret reconegut en la Constitució.
Article 53
Expedient sancionador per faltes molt greus
Perquè una sanció molt greu sigui considerada vàlida s’han de complir els tràmits
següents:
53.1 Comunicació per escrit al treballador/a, l’inici de l’expedient sancionador
juntament amb els plecs de càrrecs.
53.2 El treballador/a té cinc dies laborables per formular al·legacions a i de
defensar-se.
53.3 La sanció serà executiva des del mateix moment de la seva notiicació.
53.4 L’expedient sancionador, des que s’iniciï ins que es notiiqui la sanció al
treballador, no podrà perllongar-se en el temps més de 45 dies, però suspendrà els
terminis de prescripció de la falta previstos en l’article 52.
Article 54
Prescripció de les faltes
La prescripció de les faltes serà:
54.1 Per a faltes lleus: al cap de deu dies hàbils des que l’empresa tingui coneixement de la seva comissió.
54.2 Per a faltes greus: al cap de vint dies hàbils des que l’empresa tingui coneixement de la seva comissió.
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54.3 Per a faltes molt greus: al cap de seixanta dies hàbils des que l’empresa
tingui coneixement de la seva comissió.
Les sancions, si no s’havien fet efectives després de la comunicació oportuna,
queden cancel·lades en els termes següents a partir de la comunicació:
En faltes lleus: un mes
En faltes greus: dos mesos
En faltes molt greus: tres mesos
Si les sancions són impugnades judicialment, s’entén que queda interromput el
termini de prescripció del compliment de la sanció.
Article 55
Faltes i sancions dels empresaris o empresàries
Les omissions o accions comeses per les empreses i/o entitats que siguin contràries a allò disposat en aquest conveni, i a la resta de disposicions laborals, són
infraccions laborals.
En qualsevol cas, són totes aquelles deinides i tipiicades en la Llei d’infraccions
i sancions en l’ordre social.
Article 56
L’assetjament sexual i moral
Les empreses i/o entitats i la representació del personal, en el seu cas, han de crear
i mantenir un entorn laboral on es respecti la dignitat i la llibertat sexual i personal
del conjunt de persones que hi treballen, mantenint-les preservades de qualsevol
atac físic, psíquic o moral.
S’entén per assetjament sexual, en el marc de la relació laboral, totes les conductes
ofensives i no volgudes per la persona agredida i que determinen una situació que
afecta les condicions laborals i que crea un entorn laboral ofensiu, hostil, intimidador i humiliant, així com peticions de favors sexuals, insinuacions i actituds que
associïn la millora de les condicions de treball o l’estabilitat en el lloc de treball a
l’aprovació o denegació dels esmentats favors.
S’entén per assetjament moral, en el marc de la relació laboral, totes les conductes
del titular, dels comandaments o de la resta de treballadors/es que, menystenint la
dignitat personal, exerceixen una violència psicològica de forma sistemàtica i recurrent,
durant un temps perllongat, sobre una persona o persones en el lloc de treball.
A i d’evitar que es produeixi qualsevol atemptat d’aquestes característiques, per
minúscul que sigui, la representació laboral o sindical i, especialment, l’empresa i/o
entitat com a garant últim de la salut laboral en els centres de treball, han de:
Garantir que en les avaluacions de riscos psicosocials s’avaluïn també els riscos
derivats de l’organització del treball.
Organitzar el treball d’una manera saludable, mitjançant la posada en marxa de
mesures concretes que coadjuvin a:
Fomentar el suport social col·lectiu entre els treballadors/es, potenciant el treball
en equip i la comunicació, combatent activament l’aïllament.
Promoure l’autonomia, potenciant la participació a l’hora de prendre decisions
relacionades amb els mètodes de treball i pedagògics.
Garantir el respecte i el tracte just a les persones, proporcionant estabilitat en
l’ocupació i en les condicions de treball d’acord amb les funcions i la qualiicació
del lloc de treball.
Garantir així mateix l’equitat i la igualtat d’oportunitats en matèria de contractació,
salari, promoció interna, etc., entre totes les persones, sense distinció de sexe, edat,
raça, pertinença a un sindicat, orientació sexual, ideologia, religió i qualsevol altra
opció o circumstància de caràcter personal.
Fomentar la claredat i la transparència organitzatives, deinint els llocs de treball
i les tasques assignades a cadascú, així com els rols de cada persona.
Proporcionar tota la informació necessària, adequada i suicient per al correcte
desenvolupament individual de la feina i per a la prevenció de riscos laborals.
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Impedir tot tipus de manifestació de violència.
Impedir tot tipus de manifestació d’autoritarisme, sectarisme o dogmatisme, vetllant
pel manteniment de la llibertat de càtedra i per l’ideari de l’empresa i/o entitat.
La direcció de l’empresa i/o entitat ha de deinir i fer pública la política empresarial de gestió dels recursos humans, que contingui una declaració de rebuig
radical d’aquest tipus d’actuacions. Aquesta declaració ha de ser inclosa en l’ideari
de l’empresa i/o entitat, en el reglament de règim intern, si n’hi ha, i se n’han de fer
partícips els usuaris/es i les seves famílies, incorporant-lo en la línia pedagògica.
Article 57
Protecció a les treballadores víctimes de la violència de gènere
Les treballadores víctimes de la violència de gènere tindran dret, en els termes
previstos en l’Estatut dels treballadors, a la reducció o a la reordenació del seu
temps de treball (article 37.7 de la LET), a la mobilitat geogràica i al canvi de centre
de treball (article 40.3.bis i 49.1.m de la LET); a la suspensió de la relació laboral
amb reserva de lloc de treball (article 45.1.n i 48.6 de la LET) i a l’extinció del seu
contracte de treball (article 52.d, i 55.5.b) la de LET).
També els serà d’aplicació tots els beneicis a tal efecte previstos a la Llei orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere.
CAPÍTOL 10
Drets sindicals
Article 58
De tots els treballadors i treballadores
Cap treballador/a no pot ser discriminat en cap moment per raó de la seva ailiació
sindical, i tots els treballadors i treballadores poden exposar les seves opinions al
centre.
Tot treballador/a pot ser elector i elegible per ocupar càrrecs sindicals com a
delegat/da o en una secció sindical, sempre que reuneixi les condicions legals a
l’efecte, amb un mínim de tres mesos d’antiguitat.
Article 59
De l’assemblea de treballadors i treballadores
59.1 Pot ser constituïda pels treballadors i treballadores d’un centre de treball
o de diversos centres de l’empresa i/o entitat.
59.2 Ha de ser convocada pels delegats i delegades del personal, pel Comitè
d’empresa, per una secció sindical o pel 30% dels treballadors i treballadores de
la plantilla.
59.3 L’assemblea pot reunir-se en un local de l’empresa i/o entitat en hores
que no perjudiquin les feines del centre i/o espai físic de treball, sense presència
de l’empresa i/o entitat, la qual n’ha de rebre una comunicació prèvia abans de
quaranta-vuit hores.
59.4 S’ha de disposar d’un tauler mural per a comunicacions de tipus sindical.
Article 60
Dels delegats o delegades de personal i comitès d’empresa
Els delegats o delegades de personal i comitès d’empresa com a representants
dels treballadors en l’empresa:
60.1 Exerceixen les seves funcions en tots els casos reconeguts per la Llei o previstos per aquesta, i en aquells altres que reconeix expressament aquest conveni.
60.2 Tenen dret a comunicar-se lliurement amb tots els treballadors i treballadores de l’empresa i/o entitat i a reunir-s’hi fora de l’horari de treball o a disposar
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de les seves hores de permís retribuït, d’acord amb la legislació vigent, amb un
preavís mínim de 24 hores, en aquest segon cas. Entre l’empresa i els representants
dels treballadors es pot acordar, per pacte exprés, l’ús dels instruments telemàtics
perquè aquesta comunicació entre els representants dels treballadors i aquests pugui
produir-se a través d’aquests mitjans.
60.3 Tenen dret a rebre informació sobre tots els assumptes, els projectes o les
decisions de l’empresa i/o entitat que puguin afectar els seus representats, sobre:
Situació econòmica de l’empresa i/o entitat.
Projectes d’expedients de crisi o de reestructuració de la plantilla, ampliació o
reducció, amb un mes d’antelació.
Intenció de decisions que afectin l’organització i la distribució del treball de
caràcter col·lectiu, amb una antelació mínima de dues setmanes.
Article 61
De les seccions sindicals en l’empresa
Els treballadors ailiats a un sindicat o central sindical poden constituir seccions
sindicals dins l’empresa i/o entitat.
Les seccions sindicals tenen tots els drets que la Llei els reconeix i els que determina aquest conveni, entre els quals:
61.1 Difusió lliure a l’empresa i/o entitat de les seves publicacions, avisos i
opinions.
61.2 Reunió als locals de l’empresa i/o entitat, en les mateixes condicions que
s’esmenten per a l’assemblea de treballadors i treballadores.
Article 62
De la negociació col·lectiva
A l’efecte de la negociació col·lectiva del conveni, els delegats o representants dels
treballadors i treballadores que formin part de la Comissió negociadora poden utilitzar les hores necessàries per assistir a les reunions, justiicant-ho prèviament.
Article 63
Dels alliberats sindicals
Per tal de facilitar l’activitat sindical en l’empresa i/o entitat i en la comunitat
autònoma, les centrals sindicals amb dret a formar part de la mesa negociadora del
Conveni col·lectiu poden acumular les hores dels diferents membres dels comitès
d’empresa i, si escau, dels delegats o delegades de personal de les seves organitzacions en aquells treballadors/es, delegats/des o membres del Comitè d’empresa
que les centrals designin.
Per fer efectiu el que estableix aquest article, els sindicats han de comunicar a la
patronal el seu desig d’acumular les hores dels seus delegats o delegades.
El procés de determinar el nombre de permanents sindicals s’ha de negociar amb
l’organització patronal.
Les empreses i/o entitats afectades per aquest conveni han de fer efectius els
salaris dels alliberats i/o alliberades segons la legislació vigent.
Els sindicats tenen l’obligació de comunicar a l’empresa i/o entitat el nom del seu
treballador/a alliberat, amb l’acceptació expressa prèvia d’aquest.
CAPÍTOL 11
Millores socials
Article 64
Malaltia i accidents
En els casos d’incapacitat temporal (IT), per malaltia comuna o accident no laboral, i des del primer dia d’inici de la baixa ins que es compleixin quinze dies de
baixa, el treballador/a ha de rebre el complement necessari a la prestació d’IT ins a
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arribar al 85% de la seva retribució salarial total; i des del 16è dia ins al norantè ha
de percebre el complement necessari sobre la prestació d’IT ins a arribar al 100%
de la seva retribució total salarial.
En els casos d’incapacitat temporal (IT) per accident laboral, per malaltia professional o malaltia comuna amb intervenció quirúrgica que requereixi hospitalització,
l’empresa ha d’abonar al treballador el complement necessari sobre la prestació
d’IT ins a arribar el 100% de la seva retribució salarial total durant un màxim de
18 mesos.
Article 65
Maternitat i paternitat
a) Maternitat. En el supòsit de part, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes, ininterrompudes, ampliables en supòsit de part múltiple en dues setmanes
més per cada ill/a a partir del segon. El període de suspensió es distribuirà a opció
de la interessada sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part.
En cas de mort de la mare, amb independència que aquesta realitzés o no alguna
tasca, l’altre progenitor podrà fer-ne ús de la totalitat o, en el seu cas, de la part que
restes del període de suspensió, computat des de la data del part, i sense que es
descompti del mateix la part que la mare hagués pogut gaudir amb anterioritat al
part. En el supòsit de mort de l’infant, el període de suspensió no es veurà reduït,
tret que, un cop inalitzades les sis setmanes de descans obligatori la mare sol·liciti
reincorporar-se al seu lloc de treball.
Malgrat tot l’anterior, i sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que ambdós progenitors
treballin, la mare, a l’iniciar-se el període de descans per maternitat, podrà optar
per que el pare gaudeixi per una banda determinada i ininterrompuda del període
de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare.
L’altre progenitor podrà seguir fent ús del període de suspensió per maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare
al treball, aquesta es trobi en situació d’incapacitat temporal.
En el cas que la mare, no tingués dret a suspendre la seva activitat professional
amb dret a prestacions, d’acord amb les normes que regulin aquesta activitat, l’altre
progenitor tindrà dret a suspendre el seu contracte de treball pel període que hagués
correspost a la mare, el qual serà compatible amb l’exercici del dret reconegut en
l’apartat b) següent.
En els casos de part prematur i en aquells que, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió
podrà computar-se, a instància de la mare, o en defecte d’això, de l’altre progenitor,
a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les sis setmanes
posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare.
En els casos de parts prematurs amb manca de pes, i aquells altres que el
nounat precisi, per alguna condició clínica, hospitalització a continuació del
part, per un període superior a set dies, el període de suspensió s’ampliarà en
tants dies, com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.
En els supòsits d’adopció i acolliment, d’acord amb l’article 45,1.d) de la Llei
de l’Estatut dels treballadors, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes
ininterrompudes, ampliables en el cas d’adopció o acolliment múltiples en dues
setmanes per cada ill a partir del segon. Aquesta suspensió, produirà els seus
efectes a elecció del treballador, o a partir de la resolució judicial per la qual es
constitueix l’adopció, o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment,
provisional o deinitiu, sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a
diversos períodes de suspensió.
En cas que ambdós progenitors treballin, el període de suspensió es distribuirà
a opció dels interessats, que podran gaudir-lo de forma simultània o successiva,
sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits assenyalats.
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En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos
no podrà excedir de les setze setmanes previstes en els apartats anteriors o de les
quals corresponguin en cas de part, adopció o acolliment múltiple.
En el supòsit de discapacitat del ill/a o del menor adoptat o acollit, la suspensió
del contracte, que es refereix aquest apartat, tindrà una durada addicional de dues
setmanes. En cas que ambdós progenitors treballin, aquest període addicional es
distribuirà a opció dels interessats, i que podran gaudir-lo de forma simultània o
successiva, i sempre de forma ininterrompuda.
Els períodes als quals es refereix el present apartat podran gaudir-se en règim de
jornada completa o a temps parcial, previ acord entre els empresaris i els treballadors/es afectats, en els termes que reglamentàriament es determinin.
En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament
previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, el període de suspensió, previst
per a cada cas en el present article, podrà iniciar-se ins a quatre setmanes abans
de la resolució per la qual es constitueix l’adopció.
Els/les treballadors/es es beneiciaran de qualsevol millora, en les condicions
de treball a la qual haguessin pogut tenir dret durant la suspensió del contracte,
en els supòsits en els quals es refereix aquest apartat, així com en els previstos en
l’apartat b) següent.
b) Paternitat. En els supòsits de naixement de ill/a, adopció o acolliment, d’acord
a l’article 45.1.d) de la Llei de l’Estatut dels treballadors, el treballador tindrà dret a la
suspensió del contracte durant tretze dies ininterromputs, ampliables en el supòsit de
part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada ill/a a partir del segon.
Aquesta suspensió és independent del gaudi compartit dels períodes de descans
per maternitat, regulats en l’apartat a) del present article.
En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva a l’altre progenitor. En els
supòsits d’adopció o acolliment, aquest dret correspondrà només a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, quan el període de descans regulat en
l’apartat a) del present article sigui gaudit en la seva totalitat per un dels progenitors,
el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.
El treballador que exerceixi aquest dret podrà fer-lo durant el període comprès
des de la inalització de la llicència per naixement de ill/a, o des de la resolució
judicial per la qual es constitueix l’adopció, o a partir de la decisió administrativa
o judicial d’acolliment, ins que inalitzi la suspensió del contracte per maternitat
o immediatament després de la inalització d’aquesta suspensió.
La suspensió del contracte que es refereix aquest apartat, podrà gaudir-se en
règim de jornada completa o en règim de jornada parcial, d’un mínim del 50 per
100, previ acord entre l’empresari i el treballador, i conforme es determini reglamentàriament. El treballador haurà de comunicar a l’empresari, amb la deguda
antelació, l’exercici d’aquest dret.
Article 66
Lactància
Les treballadores per lactància d’un infant menor de nou mesos, tindran dret a
una hora d’absència del lloc de treball, que podrà dividir en dues fraccions de mitja
hora. De la mateixa manera, aquest dret podrà substituir-se per una reducció de
la seva jornada en una hora amb la mateixa inalitat, o acumular-ho en jornades
senceres a gaudir immediatament després de l’ús de fruit del permís per maternitat. Aquest permís podrà ser gaudit indistintament pel pare o la mare en el cas que
ambdós treballin.
El permís de lactància augmentarà proporcionalment en cas de part o adopció
o acolliment múltiple.
Article 67
Fills/es amb discapacitat
Els treballadors/es amb ills/es amb discapacitat física i/o psíquica i/o sensorial,
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reconeguda per l’ICASS, igual o superior a un 33%, tenen dret, amb el preavís
oportú, a reducció de jornada i permisos d’absència del lloc de treball per a poder
assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin
suport. La reducció de jornada de treball serà amb la disminució proporcional del
salari. Els treballadors amb ills amb discapacitat física i/o psíquica i/o sensorial,
reconeguda per l’ICASS, igual o superior a un 33%, tindran preferència en els canvis
de torn per tal de conciliar els seus horaris a les necessitats d’atenció dels seus ills.
Així mateix, tenen dret a lexibilitat horària per a poder conciliar els horaris dels
centres d’educació especial o dels altres centres on el ill o illa amb discapacitat
rep atenció.
Article 68
Vestuari i material
L’empresa i/o entitat ha de proporcionar a tot el personal de serveis el vestuari i
el material adequat per a realitzar les seves funcions.
Article 69
Assegurança de responsabilitat civil
Totes les empreses i/o entitats han de formalitzar una assegurança que garanteixi
la responsabilitat civil de tot el personal inclòs en aquest conveni. Aquesta assegurança s’ha de prorrogar de forma automàtica i ha de tenir una quantia mínima
de 600.000 euros, tret que per regulació especial, en funció de l’activitat, la Llei
n’imposi una altra de superior.
La pòlissa ha de preveure l’assistència jurídica gratuïta al treballador des del principi del litigi ins a la seva inalització, per al supòsit que li fos reclamada o pogués
derivar-se responsabilitat civil contra el treballador per l’accident produït.
Article 70
Assegurança d’accidents
Totes les empreses i/o entitats han de formalitzar una assegurança que garanteixi
durant tot el dia el personal inclòs en aquest conveni. El capital assegurat en tots
els casos ha de ser el que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació
de les activitats d’educació en el lleure.
Article 71
Jubilacions
Tot el personal pot jubilar-se anticipadament, tal com ho preveu la legislació
vigent.
A l’objecte de possibilitar la incorporació de nous treballadors/es, s’estableix la
jubilació obligatòria als 65 anys per a tots els treballadors i treballadores afectats
per aquest conveni, sempre que, en complir aquesta edat, tinguin el període de
cotització necessari per accedir a la pensió corresponent, en qualsevol dels règims
de la Seguretat Social. Si passa altrament, estaran obligats a jubilar-se en el moment
que quedi cobert el període de cotització mínim que disposa la legislació vigent
en cada moment.
Les empreses i/o entitats i els seus treballadors i treballadores, de mutu acord,
podran tramitar els sistemes de jubilacions anticipades que preveu la legislació
vigent.
També s’estableix la fórmula de contracte de relleu, d’acord amb la legislació
vigent.
Article 72
Seguretat, higiene i malalties professionals
72.1 Les empreses i/o entitats i el personal afectats pel present conveni s’han
de regir sobre aquesta matèria i a tots els efectes pel que estableix la Llei 31/1995
de prevenció de riscos laborals, així com per totes les disposicions legals d’aplica-
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ció, a més de les guies tècniques de prevenció de l’Institut nacional de seguretat i
higiene en el treball.
72.2 Tots els treballadors i treballadores tenen dret a una revisió mèdica anual
de caràcter voluntari que, en el cas de les dones, ha d’incloure una mamograia a
partir de cinc anys abans de l’edat en la qual aquest servei és prestat pels serveis
públics de forma gratuïta.
72.3 L’empresa i/o entitat ha de disposar d’aquell material higiènic-sanitari
adequat en funció dels usuaris/es atesos (guants, màscares, etc.).
72.4 Un cop feta l’avaluació de riscos i detectades les situacions que els produeixen, i d’acord amb l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, s’haurà
de planiicar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri la
tècnica, l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i
la inluència dels factors ambientals en el treball.
72.5 En el supòsit que l’empresa en tingui coneixement, i respectant el dret a
la intimitat, pel que fa a la informació dels usuaris, el personal amb atenció directa
té dret a disposar d’aquelles dades d’especial signiicació que impliquin mesures
preventives estrictes o que facilitin una intervenció pedagògic-terapèutica adient,
tant en la dimensió individual com en la grupal.
72.6 L’empresa i/o entitat ha de posar a disposició dels treballadors i treballadores els recursos tècnics i els materials necessaris per a la protecció individual
dels riscos laborals derivats de les seves tasques habituals.
72.7 És responsabilitat de l’empresa i/o entitat l’adequació de les mesures
corresponents en els casos d’assetjament moral i/o sexual del personal comprès en
l’àmbit d’aquest conveni, que siguin produïts pels clients d’aquestes.
CAPÍTOL 11
Disposicions addicionals
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1
Annexos
Formen part de les disposicions d’aquest conveni els annexos següents:
Annex 1: Deinició de categories professionals
Annex 2: Taules salarials, que es corresponen a les 14 mensualitats de salari
base anual, és a dir, incloses les dues pagues extraordinàries a raó de salari base,
corresponents a l’any 2008.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2
No difusió de dades personals.
La difusió de dades personals estarà sotmesa a la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 3
Comissió de desenvolupament del conveni.
S’acorda la constitució d’una comissió de desenvolupament del conveni, que serà
paritària, i realitzarà els seus treballs durant la vigència d’aquest conveni, dotantse d’un reglament de funcionament i a la que es proveirà d’uns fons econòmic per
garantir el seu funcionament, amb aportacions de les dues organitzacions patronals
majoritàries.
CAPÍTOL 12
Disposicions inals
DISPOSICIÓ FINAL 1
Tribunal laboral de Catalunya
Les parts acorden, per a la resolució de conlictes laborals d’índole col·lectiva o
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plural que es puguin suscitar, sotmetre’s expressament als procediments de conciliació i mediació del Tribunal laboral de Catalunya; si s’opta per l’arbitratge, és de
compliment obligatori.
En tots els conlictes que es plantegin en el Tribunal laboral de Catalunya, hi podran participar tots els sindicats i associacions empresarials que tinguin legitimació
per a la negociació del conveni.
ANNEX 1
Categories professionals
S’equiparen les següents categories professionals:
Grup 1
Gerent/director/a: És qui, al més alt nivell assumeix objectius globals dintre de
l’empresa i es responsabilitza d’ells, planiicant, organitzant i dirigint el conjunt
dels departaments i els programes, i comprenent entre les seves funcions l’anàlisi,
planiicació, organització, execució i control de les activitats a realitzar.
Grup 2
Personal de gestió
Cap de departament: És qui, complint els requisits de formació o experiència
exigibles, té al seu càrrec la direcció i coordinació d’una àrea funcional o estratègica
de l’empresa.
Director/a de programes, projectes i equipaments: És qui, complint els requisits de
formació o experiència exigibles realitza i gestiona els programes lúdics educatius
i soci culturals, comprenent entre les seves funcions tant l’elaboració de memòries,
la gestió dels pressupostos com la dels recursos humans adscrit als mateixos i les
relacions amb el client amb un alt grau d’autonomia.
Coordinador/a de projectes pedagògics i de lleure: És qui supervisa els coordinadors/es dels diferents centres de treball i els projectes de la seva àrea assignada,
dins el marc pedagògic establert per l’empresa i/o entitat, així com el seguiment
de contactes amb els clients, organitzar reunions, controlar i gestionar el material,
i elaborar les memòries.
Titulat/da de grau superior: És qui reunint el requisit de titulat de grau superior, és
contractat per a complir una funció especíica de la seva titulació, dintre de l’àmbit
de desenvolupament de les activitats de l’empresa.
Titulat/da de grau mitjà: És la persona que es troba en possessió d’un títol o
diploma oicial de grau mig o en situació d’haver estat habilitat pel col·legi professional corresponent, que està unit a l’empresa per raó d’un títol o habilitació
que posseeix, per tal d’exercir les funcions especíiques per a les quals l’habilita
aquest títol.
Grup 3
Personal d’atenció educativa i de lleure
Coordinador/a d’activitats i projectes de centre: És qui coordina i supervisa els
equips de monitors/es, en el conjunt de les seves tasques al centre de treball teninthi presencia continuada en el centre de treball i/o en l’espai físic on desenvolupa
la seva activitat.
Monitor/a d’educació en el lleure: És la persona que, amb la titulació acadèmica
requerida per la legislació vigent i/o experiència acreditada en l’activitat, exerceix
la seva activitat educativa en el desenvolupament dels programes, dins el marc
pedagògic establert per l’activitat d’acord amb la legislació vigent, i desenvolupa
la seva funció educativa en la formació integral dels infants i joves, i té cura de
l’ordre, seguretat, alimentació i neteja personal i esbarjos dels infants. Aquesta
categoria és d’aplicació al personal comprès en les activitats de serveis d’acollida,
transport escolar, reforç a l’aula, menjadors, programes i projectes en el medi na-
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tural, activitats extraescolars, tallers, aules d’estudi, i d’altres assimilables dins i
fora del marc escolar.
Animador/a sociocultural: És qui, reunint la formació especíica corresponent,
desenvolupa aspectes pràctics d’un programa o projecte, exercint la seva funció
de dinamització, tenint una visió global del medi en el que treballa que li permet
planiicar, gestionar i avaluar programes de desenvolupament comunitari dins del
camp del lleure sociocultural.
Tallerista: És qui, reunint la formació especíica corresponent, imparteix programes o realitza activitats monogràiques dintre del marc d’un projecte lúdic
o sociocultural (activitats escolars no reglades, d’activitats socioformatives i de
qualsevol altra especialitat assimilada).
Informador/a: És qui, estant en possessió de la titulació requerida, realitza activitats de divulgació i informació sociocultural (de centres cívics, esdeveniments
socioculturals i qualsevol altra especialitat assimilada).
Control/adora de sales: Es la persona que té per funció l’orientació i la circulació
dels assistents als actes que es celebren als museus i centres de lleure educatiu i
sociocultural, repartiment de butlletins informatius i audioguies, recepció i acompanyament de grups escolars i cívics. S’inclouen encarregats de la recollida de dades
pels estudis de públic i la valoració que els ensenyants fan de l’oferta educativa dels
museus o equipaments culturals.
S’entenen compresos en aquesta categoria aquelles persones que realitzen
les tasques descrites per la categoria en exclusiva; si realitzen tasques pròpies
de categories superiors, amb independència del percentatge de jornada que hi
dediquin, s’hauran d’aplicar les retribucions previstes per a les altres categories
superiors.
Titulat/da de grau superior: És qui reunint el requisit de titulat de grau superior, és
contractat per a complir una funció especíica de la seva titulació, dintre de l’àmbit
de desenvolupament de les activitats de l’empresa.
Titulat/da de grau mitjà: És la persona que es troba en possessió d’un títol o diploma
oicial de grau mig, que està unit a l’empresa per raó d’un títol que posseeix, per tal
d’exercir les funcions especíiques per a les quals l’habilita aquest títol.
Grup 4
Personal d’administració
Cap de departament: És qui, complint els requisits de formació o experiència
exigibles, té al seu càrrec l’adreça i coordinació d’una àrea funcional o estratègica
de l’empresa.
Comercial: És qui es dedica a la promoció i venda dels serveis de lleure educatiu
i sociocultural de l’empresa, sota la supervisió del titular d’aquesta.
Oicial administratiu/va: És la persona responsable de les tasques administratives
amb responsabilitat pròpia amb altres treballadors/es sota les seves ordres. S’assimila
a aquesta categoria la de comptable.
Auxiliar administratiu/va: És la persona que, sota les ordres del seu immediat
superior, realitza funcions administratives burocràtiques.
Recepcionista/telefonista: És qui, durant la seva jornada de treball atén, preferentment la centraleta i qüestions burocràtiques o de recepció.
Venedor/a d’entrades i reserva de grups: es la persona que té per funció la venda
d’entrades i d’altres materials o objectes de record i publicacions, atenció telefònica
i concertació de les visites de grups escolars en els actes que es celebrin als museus
i als centres de lleure educatiu i socioculturals.
S’entenen compresos en aquesta categoria aquelles persones que realitzen
les tasques descrites per la categoria en exclusiva; si realitzen tasques pròpies
de categories superiors, amb independència del percentatge de jornada que hi
dediquin, s’hauran d’aplicar les retribucions previstes per a les altres categories
superiors.
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Grup 5
Personal de serveis generals
Cuiner/a: És l’encarregat/a de la preparació dels aliments, responsabilitzant-se
del seu bon estat i presentació, així com de la polidesa del local i estris de cuina.
Ajudant/a de cuina: És qui, a les ordres del cuiner, l’ajuda en les seves funcions.
Empleat/da de manteniment: És qui, amb experiència i/o titulació especíica
requerida per la legislació vigent, desenvolupa les funcions de cura, reparació i
conservació dels elements de l’immoble.
Conductor/a: És qui, proveït de permís de conduir de la classe corresponent, se li
encomana la conducció de vehicles i la cura del seu normal funcionament.
Empleat/da de neteja: És la persona que realitza la neteja de les zones assignades.
Porter/a-zelador/a: És la persona que realitza les següents tasques: Neteja, cura i
conservació de la zona que li ha estat encomanada, vigilància de les dependències
i personal que entra i surt, vetllant per la conservació de l’ordre, puntual obertura
i tancament de les portes d’accés a la inca i ediicis que integren el centre, es fa
càrrec dels lliuraments i avisos, traslladant-los puntualment als seus destinataris,
té cura del normal funcionament dels comptadors, motors de calefacció i altres
equips equivalents i comuns.
ANNEX 2
Taules salarials
Aquestes taules estan confeccionades per 14 pagues.
I

II

III

IV
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Categoria
Gerent
Cap de departament
Director/a de programes
Coordinador/a de projectes
Titulat/da superior
Titulat/da mitjà
Coordinador activitats
Monitor/a lleure
Animador
Tallerista
Controlador/a de sales
Informador
Titulat superior
Titulat mitjà
Cap de departament
Agent comercial
Oicial administratiu
Venedor/a d’entrades
i reserva grups
Auxiliar administratiu
Recepcionista
Cuiner
Ajudant de cuina

Sou 2008
22.450,58
20.312,43
20.312,43
19.243,35
19.243,35
17.960,46
16.570,66
14.218,70
17.425,92
17.765,94
12.080,55
14.646,33
19.243,35
17.960,46
20.312,43
14.218,70
14.646,33
13.577,25

Sou /14
1.603,61
1.450,89
1.450,89
1.374,53
1.374,53
1.282,89
1.183,62
1.015,62
1.244,71
1.269,00
862,90
1.046,17
1.374,53
1.282,89
1.450,89
1.015,62
1.046,17
969,80

13.577,25
13.577,25
15.053,65
13.937,53

969,80
969,80
1.075,26
995,54
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V

Categoria
Empleat de manteniment
Empleat de neteja
Porter
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Sou 2008
12.080,55
12.080,55
12.080,55

13811

Sou /14
862,90
862,90
862,90

(09.036.005)
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