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Dimarts, 22 de gener de 2013

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió  
Negociadora  de  modificació  del  Conveni  col·lectiu  de treball  de l’empresa Autocares Santa Susanna,  SL (codi  de  
conveni núm. 08016982012011)

Vist  el  text  de  l’Acord  de  la  Comissió  Negociadora  de  modificació  del  Conveni  col·lectiu  de  treball  de  l’empresa 
Autocares Santa Susanna, SL subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 25 d’octubre 
de 2012, i de conformitat 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 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig,  
sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; 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 l’Acord de la Comissió Negociadora de modificació del Conveni col·lectiu de treball de 
l’empresa Autocares Santa Susanna, SL (codi de conveni núm. 08016982012011) al Registre de convenis i acords 
col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripción literal del texto firmada por las partes

ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE 
LA EMPRESA AUTOCARES SANTA SUSANNA, SL

Asistentes

Representación empresarial:

Josep Onna Amargant.

Representación trabajadores:

Mayte García Timoneda.

Las personas mencionadas se reúnen en los locales de la empresa a las 12.00 horas del día 25 de octubre de 2012 
para celebrar la reunión de constitución de la Comisión Negociadora del Convenio colectivo de la empresa Autocars 
Santa Susanna, SL.

La señora Mayte García Timoneda interviene en su calidad de delegado de personal y el señor Josep Onna Amargant 
en su calidad de apoderado de la empresa.

Se da por finalizada la negociación de la modificación del Convenio que se inició a las 10 horas del día 25 de octubre de 
2012, procediendo a la firma del texto que consta en el anexo formando parte de esta acta y que recoge la totalidad de  
los acuerdos alcanzados.

Los acuerdos alcanzados entre las partes constituyen la modificación de los artículos 21, 24 y 25 del Convenio colectivo 
de la empresa Autocars Santa Susanna, SL.

Se pacta expresamente la aplicación en noviembre de estos acuerdos sin perjuicio de que se procederá a los trámites 
necesarios para su registro como modificación del Convenio actual.

Y, en prueba de conformidad, firman los asistentes a las 11 horas del día indicado "ut supra".
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ANNEX

Amb motiu  dels  recents  canvis  legislatius,  cal  procedir  a  l'adaptació  del  Conveni  ja  que compta  aquest  amb dos 
conceptes extrasalarials qual són el "manteniment de vestuari" i el "menyscapte de diners" que han quedat exclosos 
dels conceptes no cotitzables. Per tot això aquest canvi del Conveni, ha de ser tractat a la Comissió Paritària que a 
l'empara de l'article 7 del mateix Conveni té facultats per procedir a l'adaptació o, si escau, modificació del conveni 
durant la seva vigència.

En conseqüència amb l'anterior i concorrent els requisits de legitimació previstos en els arts. 87 i 88 del ET perquè els 
acords de modificació posseeixin eficàcia general, les parts ressenyades "ut supra" han assolit els següents:

ACORDS DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI:

1. Modificar el Conveni als articles 21 Dietes, de 24 Menyscapte de diners i l'article 25 Plus de manteniment de vestuari, 
acordant el següent nou redactat que substitueix l’anterior amb efectes 1 de novembre de 2012:

Article 21. Dietes

Sempre  que  es  compleixin  les  condicions  que  marca  la  llei  perquè  aquesta  retribució  sigui  considerat  concepte 
extrasalarial, el personal que fruit de la realització d'un servei es desplaci tindrà dret a percebre una indemnització per 
les despeses que s'originin.

El treballador/a ha de percebre la dieta quan per la realització d'un servei hagi de desplaçar fora del seu centre de 
treball, sense ser possible que el treballador/a pugui tornar a fer el dinar o sopar en l'àmbit de treball o domicili.

El concepte de dietes ha de ser aplicat sempre que el conductor realitzi el seu treball fora del seu àmbit de treball i no 
pugui realitzar el dinar o el sopar en el seu àmbit de treball o domicili.

L'empresa no es farà càrrec de la despesa quan el treballador pugui venir amb el menjar realitzada, o marxar a fer-ho al 
seu domicili. S'entendrà l'hora d'inici de servei amb consideració de menjar realitzada la que es produeixi a partir de les 
12.00 hores per al cas del menjar, i de les 20.00 en el cas del sopar.

S'entendrà l'hora de fi de servei sense dret a dieta aquell que finalitzi com a màxim a les 15.30 hores per al cas del  
menjar, i les 24.00 hores en el cas del sopar.

El treballador/a ha de percebre la dieta de pernocta i esmorzar quan per la realització d'un servei hagi de desplaçar-se 
fora del seu àmbit de treball, no podent efectuar el descans en el seu àmbit de treball o domicili.

Sense perjudici d'això, les dietes es pagaran fora per al cas de la dieta de menjar quan estigui treballant entre les 12.00 i 
15.30 en servei discrecional pur.

Als efectes d'aquest article, s'entén per àmbit de treball tant el centre de treball, com la base, com el municipi d'ambdós.

Concepte                  Quantia  

Dinar 13,37 EUR
Sopar 13,37 EUR
Pernocta 20,00 EUR

Sense que en cap cas la suma dels tres conceptes pugui superar els 53,34 en cas de pernocta ni els 26,67 sense 
pernocta.

Dieta en estranger (exclòs Andorra):

Dinar 23,00 EUR
Sopar 23,00 EUR
Pernocta 22,00 EUR

Sense que en cap cas la suma dels tres conceptes pugui superar els 91,35 EUR en cas de pernocta ni els 48,08 sense  
pernocta.
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En tot cas, l'empresa pot substituir l'abonament de la dieta pel pagament de la despesa directament.

Aquesta regulació de les dietes substitueix íntegrament la realitzada en el Conveni provincial, sense que es pugui per  
tant el espigueig normatiu.

Article 24. Menyscapte de diners

El  menyscapte  de  diners  és  aquella  compensació  que rescabala  el  conductor  dels  possibles  desajustos  de  caixa 
derivats del maneig continu de diners tant en el pagament de les despeses que es generen en els desplaçaments com 
en els possibles cobraments de serveis.

Es fixa un valor de menyscapte de diners de 2 EUR/dia. Aquest menyscapte serà percebut pel  conductor només i 
exclusivament  en  els  dies  en  què  l'empresa  li  encomani  expressament  l'obligació  de  portar  canvi  per  realitzar 
cobraments i pagaments. En qualsevol altra circumstància no comunicada en exprés no s'abonarà.

Article 25. Manteniment de vestuari

El treballador té al seu càrrec la neteja i conservació del vestuari i altres peces que componen la seva roba de treball,  
considerant que el salari fixat ja compensa aquesta obligació.

2.  S'acorda autoritzar a 25 de setembre del  2012 per  procedir  a la tramitació del  registre d'aquesta modificació  al 
Departament de Treball 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, volen que la modificació del conveni 
sigui enregistrada i publicada.

Barcelona, 15 de novembre de 2012
La cap del Servei  de Coordinació dels Serveis Territorials (e. f.,  per suplència del  director,  Resolució del  secretari 
general de 6 de juliol de 2011), Esther Brull Hevia

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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