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Administració Autonòmica
2014-01782
Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona
RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2014 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del text del
Conveni col·lectiu de treball de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, per als anys 2014-2015
(codi de conveni núm. 43000922011993)
Vist el text de la modificació del Conveni col·lectiu de treball de l’Empresa Municipal de Transports Públics de
Tarragona, per als anys 2014-2015, subscrit per les parts negociadores en data 05 de desembre de 2013, i presentat
per les mateixes parts en data 11 de febrer de 2014, i de conformitat amb el que estableixen 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 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords 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, el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i altres
normes d’aplicació.
RESOLC:
1. Disposar la inscripció de la modificació del text del Conveni col·lectiu de treball de l’Empresa Municipal de
Transports Públics de Tarragona, per als anys 2014-2015, en el corresponent Registre de convenis i acords
col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament
d’Empresa i Ocupació a Tarragona.
2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.
Tarragona, 17 de febrer de 2014.
Carme Mansilla Cabré, directora dels Serveis Territorials, e.f.
Transcripció del text literal signat per les parts
Acta
reunió Comissió Negociadora Conveni Col·lectiu Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
Dia: 5 de desembre de 2013
Hora: 13 hores
Lloc: Oficines EMT. Plaça Imperial Tàrraco
Assistents:
Empresa
Mario Cortes
Irene González
Josep V. Boyer
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Comitè
Juan José Berrio
Luis Filgueras
Ramon G. Montoya
Agustí Mateu
Pablo de Diego
Andrés Garrido
José Cebrián
Jose V. Maroto
Antonio Cañon
Manuel Dorado
Jose Hernandez
Joaquin de la Rosa
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Assessors
Jose Villares
Jose Ramón Córdoba
Armando Postigo
Juan Guerrero
Al lloc i hora inicialment indicats, es reuneix la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu de l’Empresa Municipal
de Transport Públics de Tarragona, SA, composada per les persones relacionades, representants/es de les
treballadores, els treballadors i l’empresa, que desprès de les diferents propostes realitzades per les parts, arriben
als següents ACORDS:
1. Procedir a realitzar la pròrroga del vigent Conveni (2011 – 2013), durant els dos propers anys, 2014 i 2015; és a
dir, fins a 31 de desembre de 2015.
2. Es mantindrà el mateix text i condicions fixades al vigent Conveni, amb l’excepció de les que tot seguit es
detallen, que modificaran els termes actuals del Conveni.
3. Les modificacions del vigent Conveni seran les següent, amb les redaccions que ara s’indiquen:
Article 2. Àmbit temporal i efectes econòmics
S’afegeix el següent redactat:
“Per a l’any 2014
S’incrementaran tots els conceptes econòmics, a excepció d’aquells que tinguin expressament acordat un increment
diferenciat, en l’IPC real de 2014.
Aquest increment es realitzarà de forma que inicialment s’augmentin els diferents conceptes econòmics afectats per
aquest increment en un percentatge del 1,75% a l’inici del període de 2014 (1 de gener de 2014), essent regularitzat
en el moment que es conegui el percentatge de variació de l’IPC real de 2014 en l’excés de dit percentatge, amb
efectes retroactius des d’1 de gener de 2014.
Com a base per al càlcul del increment de l’any 2014, respecte dels conceptes sobre el que aquest s’apliqui, es
prendran com a referent els valors salarials a 31 de desembre de 2013, actualitzats amb l’IPC real de 2013, en el
sentit expressat per a l’increment d’aquest any 2013.
Per a l’any 2015
S’incrementaran tots els conceptes econòmics, a excepció d’aquells que tinguin expressament acordat un increment
diferenciat, en l’IPC real de 2015.
Aquest increment es realitzarà de forma que inicialment s’augmentin els diferents conceptes econòmics afectats per
aquest increment en un percentatge del 1,75% a l’inici del període de 2015 (1 de gener de 2015), essent regularitzat
en el moment que es conegui el percentatge de variació de l’IPC real de 2015 en l’excés de dit percentatge, amb
efectes retroactius des d’1 de gener de 2015.
Com a base per al càlcul del increment de l’any 2015, respecte dels conceptes sobre el que aquest s’apliqui, es
prendran com a referent els valors salarials a 31 de desembre de 2014, actualitzats amb l’IPC real de 2014, en el
sentit expressat per a l’increment d’aquest any 2014.”

S’elimina el redactat de la primer frase del 5è paràgraf, sota el següent text:
“En cas que la jornada superi les 8 hores, el temps de més respecte de la jornada teòrica (7 hores), serà imputat a
valor d’1 i ½ vegades.”
Article 13.3. Descansos i inici de serveis
Tal i com s’indica a l’apartat A, que el descans mínim entre jornada serà de 12 hores ininterrompudes, l’empresa es
compromet a vetllar pel seu compliment el més estricte possible.
A l’apartat C, se afegeix el següent redactat:
“En el cas de que el temps de la partició de jornada sigui inferior a 1:30 hores, percebrà com a complement al plus
de partició de jornada establert, una compensació sota el concepte de dieta per import de 9,365 €, en cada cas que
això succeeixi.”
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Article 13.2. Distribució de la jornada irregular
S’afegeix el següent redactat:
“L’empresa procurarà que el 95% de les jornades sigui entre les 6:30 hores i les 8:20 hores, sense que es superin
les 9 hores de serveis.”
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Article 16. Llicències
M. Dies per a assumptes propis
El redactat d’aquest apartat quedarà de la següent manera:
“Cada treballador disposarà de 2 dies a l’any per a assumptes particulars que no es puguin ajornar, amb el requisit
que s’ha de sol·licitar amb la màxima antelació, la qual, en tot cas, no ha de ser inferior a 48 hores, i es concedirà
sempre que les necessitat del servei ho permetin.”
Article 27. Dia de descans i festius anuals
El primer paràgraf d’aquest article restarà modificat d’acord amb el següent redactat:
“Els treballadors que tinguin assignats serveis en festiu anual, percebran la quantitat de 132,35€ i quan el seu dia
de descans coincideixi amb festiu anual, percebran la quantitat de 118,06€, considerant-se en els dos casos com
descansos gaudits. En cas que el dia festiu sigui un dels següents: 25 de desembre (Nadal), 1 de gener (any Nou) o
6 de gener (Reis), es consideraran dies festius especials, en els que percebran la quantitat de que sorgeixi d’aplicar
el 150% a la quantitat estipulada per les hores extres, considerant-se també com descansos gaudits .”
Nova Disposició Final:
“Disposició Final Novena.
En cas que per disposició legal s’estableixi una jornada diària ordinària superior a les 7 hores que estableix l’article
13 del Conveni, aquestes hores hauran de ser donades com a hores de formació.”
Disposició Transitòria Tercera
En el termini de quatre mesos estarà elaborada la valoració del compliment d’aquesta Disposició Transitòria, de
procurar que el Plus Conveni sigui més equitatiu entre les diferents Categories. Amb reunions amb el Comitè
d’Empresa, necessària per a assolir els acords cap a uns nous imports adients amb una regulació salarial mitjançant
grups professionals, més enllà de les Categories.
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L’actual redactat de la Disposició Transitòria Cinquena queda derogat.
Finalitzada la present sessió a les 13:30 hores del dia inicialment indicat, i assolits els ACORDS en ella recollits, en
prova de conformitat, es signa aquesta Acta per part de tots els integrants de la Comissió Negociadora que en ella
es detallen.

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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