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RESOLUCIÓ
VTG1586214229."fg"3:"fg"lwnkqn."rgt"nc"swcn"gu"fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnkecek„"fg"
l’Acord de la Comissió de Seguiment del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa 
Hgttqecttknu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:23:84+0

Xkuv"gn"vgzv"fg"nÓCeqtf"fg"nc"Eqokuuk„"fg"Ugiwkogpv"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"
de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, subscrit pels representants 
de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 28 de juny de 2007, i de conformitat 
cod"gn"swg"fkurqugp"nÓctvkeng";204"k"5"fgn"Tgkcn"fgetgv"ngikuncvkw"313;;7."fg"46"fg"
oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu="nÓctvkeng"
40d+"fgn"Tgkcn"fgetgv"326213;:3."fg"44"fg"ocki."uqdtg"tgikuvtg"k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"
eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="nÓctvkeng"3304"fg"nc"Nngk"qti§pkec"613;9;."fg"3:"fg"fgugodtg."
fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c="gn"Tgkcn"fgetgv"456413;:2."fg"5"fÓqevwdtg."
sobre transferència de serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria 
fg"ogfkcek„."ctdkvtcvig"k"eqpeknkcek„="gn"Fgetgv"54813;;:."fg"46"fg"fgugodtg."fg"
reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 
68/2004, de 20 gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos departa-
ogpvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"44514226."fg";"fg"oct›."fg"
reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat; el Decret 
3;214227."fg"35"fg"ugvgodtg."fg"tgguvtwevwtcek„"rctekcn"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"
i Indústria; el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i de-
terminació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la 
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k"gn"Fgetgv"79214228."fg"3;"fg"fgugodtg."fÓguvtwevwtcek„"
del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció l’Acord de la Comissió de Seguiment del Conveni 
col·lectiu de treball de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (codi 
de conveni núm. 0801862) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del 
Departament de Treball a Barcelona.

Ï4" Fkurquct"swg"gn"vgzv"guogpvcv"gu"rwdnkswk"cn"FQIE0

Barcelona, 18 de juliol de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
de la Comissió de Seguiment del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya

Assistents
Tgrtgugpvcek„"fg"nc"Fktgeek„"nÓgortguc<"C0"Ckzwv."L0"C0"C¦qt‡p."H0"Hwtpfi."G0"

Martín i M. Miralles.
Representació dels treballadors:
UGT: I. García, A. Larrea, A. Mendoza, A. Moreno, L. D. Prieto, F. Pujol, S. 

Romero i E. Torres.
CCOO: T. García, M. A. Herrero, M. Hurtado, J. C. Pérez, J. Rius i A. Rojas.
CGT: L. Carrillo, J. A. Martínez, O. Monge, D. Montesinos, E. Montesinos i J. 

A. Nieto.
SEMAF: J. Giménez i J. M. Martín.
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C"Twd‡."gp"fcvc"4:"fg"lwp{"fg"4229."gu"tgwpgkz"nc"Eqokuuk„"fg"Ugiwkogpv"fgn"
Conveni col·lectiu, amb els assistents esmentats i amb els antecedents que s’indi-
quen tot seguit.

Antecedents: obren com a antecedents l’Acta d’acord que es va signar en data de 
27 de juny de 2005 que interpreta i desenvolupa l’article 52 del Conveni col·lectiu de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2005-2010. A petició de la representació 
dels treballadors i amb l’acceptació per part de l’empresa s’obre un procés negociador 
sobre l’aplicació del citat article i s’arriben als següents acords:

1. Aquesta proposta es presenta com a desenvolupament d’allò que es preveu en 
gn"rwpv"ugiqp"fg"nÓCevc"fg"49"fg"lwp{"fg"4227"k"uwduvkvwgkz"gn"rct§itch"8fl"fg"nÓctvkeng"
52 del Conveni col·lectiu.

40" UÓguvcdngkz"nc"iguvk„"fgn"pq/cdqpcogpv"fgn"eqorngogpv"fÓKV"dcucfc"gp"8"rwpvu"
que seguidament es relacionen.

2.1 Es crearà una Comissió, en la qual es presentaran aquelles situacions que 
s’hagin produït durant cada mes que siguin susceptibles de considerar-les absentistes 
i per tant de no abonar el complement d’IT.

2.2 Aquesta Comissió tindrà de caràcter paritari i estarà formada per 4 persones 
de la representació dels treballadors, que seran per UGT, el president/a del Comitè 
fÓGortguc"q"rgtuqpc"swg"gn"uwduvkvwgkzk."rgt"EEQQ."ugetgvctk"fgn"Eqokvfl"fÓGortguc"
q"rgtuqpc"swg"gn"uwduvkvwgkzk."k"rgt"EIV"k"UGOCH."wpc"rgtuqpc"fgukipcfc"rgt"ecfcu-
cuna de les citades seccions sindicals, i 4 persones més designades per la Direcció 
de l’empresa que seran caps o responsables de l’Àrea de Recursos Humans.
405" Nc"Eqokuuk„"gu"tgwpkt§"crtqzkocfcogpv"uqdtg"gn"fkc"37"fg"ecfc"ogu0"Gnu"

ecuqu"swg"gu"rtqfwgkzkp"cod"rquvgtkqtkvcv"gu"vtcevctcp"gp"gn"ogu"ugi¯gpv0
2.4 La representació de la Direcció de l’empresa aportarà a la Comissió l’his-

torial de cada cas a tractar, sense indicar noms de les persones.
407" Gp"ecu"fÓceqtf."ngu"tguqnwekqpu"fÓcswguvc"Eqokuuk„"vkpftcp"ect§evgt"gz-

clusiu.
2.6 En els supòsits de falta d’acord, resoldrà la discrepància el director de 

Recursos Humans.

3. Als 6 mesos de funcionament i en funció dels acords assolits, s’analitzarà 
l’efectivitat de la Comissió ja que en cas de fer-se palès que no s’arribi mai a cap 
consens sobre els casos presentats, es tornarà a la interpretació literal de l’article 
52 del Conveni col·lectiu.

4. La representació de la Direcció de l’empresa es compromet a analitzar els 
ecuqu"gp"gnu"swcnu"uÓjcik"tgvktcv"gn"eqorngogpv"rgt"vcn"fg."cod"gn"swg"uÓguvcdngkz"gp"
aquest Acord, abonar o no el complement retirat.

(07.320.143)



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7246"Î"90340422952310

RESOLUCIÓ
VTG1586314229."fg"4:"fg"ugvgodtg."rgt"nc"swcn"gu"fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnk-
cació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Urbaser, SA (servei de neteja 
k"tgeqnnkfc"fg"tgukfwu"fgn"owpkekrk"fg"Octvqtgnn+."rgt"cnu"cp{u"4229/4233"*eqfk"fg"
eqpxgpk"p¿o0"2:2:6;3+0

Xkuv"gn"vgzv"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fg"nÓgortguc"Wtdcugt."UC"*ugtxgk"fg"
neteja i recollida de residus del municipi de Martorell), subscrit pels representants 
de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 13 de juliol de 2007, i de conformitat 
cod"gn"swg"fkurqugp"nÓctvkeng";204"k"5"fgn"Tgkcn"fgetgv"ngikuncvkw"313;;7."fg"46"fg"
oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu="nÓctvkeng"
40d+"fgn"Tgkcn"fgetgv"326213;:3."fg"44"fg"ocki."uqdtg"tgikuvtg"k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"
eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="nÓctvkeng"3304"fg"nc"Nngk"qti§pkec"613;9;."fg"3:"fg"fgugodtg."
fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c="gn"Tgkcn"fgetgv"456413;:2."fg"5"fÓqevwdtg."
sobre transferència de serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria 
fg"ogfkcek„."ctdkvtcvig"k"eqpeknkcek„="gn"Fgetgv"54813;;:."fg"46"fg"fgugodtg."fg"
reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 
68/2004, de 20 gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos departa-
ogpvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"44514226."fg";"fg"oct›."fg"
reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat; el Decret 
3;214227."fg"35"fg"ugvgodtg."fg"tgguvtwevwtcek„"rctekcn"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"
i Indústria; el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i de-
terminació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la 
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k"gn"Fgetgv"79214228."fg"3;"fg"fgugodtg."fÓguvtwevwtcek„"
del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Urbaser, 
SA (servei de neteja i recollida de residus del municipi de Martorell) per als anys 
4229/4233"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:2:6;3+"cn"Tgikuvtg"fg"eqpxgpku"fgnu"Ugtxgku"
Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

Ï4" Fkurquct"swg"gn"vgzv"guogpvcv"gu"rwdnkswk"cn"FQIE0

Barcelona, 28 de setembre de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball de l’empresa Urbaser, SA (serveis de neteja viària i recollida 
fÓgueqodtctkgu"fg"Octvqtgnn+"rgt"cnu"cp{u"4229/4233

Preàmbul
El present Conveni de l’empresa Urbaser, SA del centre de Martorell, segons 

adjudicació del Ple corporatiu de data 17 de novembre de 2005, com a antecedent 
immediat consta del Conveni col·lectiu del citat centre de treball amb vigència del 
2302304225"cn"5303404228"*FQIE"5;73"Î"430:04225+0
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