PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A.

TELEFÈRIC DE MONTJÜIC

ACORD LABORAL PER AL PERSONAL DE LA EMPRESA PSM, S.A. EN EL TELEFÈRIC DE MONTJÜIT
2017 - 2019

1.-Àmbit temporal
3 anys (des de 01.01.2017 fins al 31.12.2019)
2.- lncrement salarial en tables
Any 2017: 1%
Any 2018: 1%
Any 2019: 1,5%
3.- Cobertura de servei
Per tal de cobrir les absències imprevistes (IT, accident, maternitat, etc.) es crearà una Taula Tècnica,
amb representació d'ambdues parts, en la qual s'abordaran temes d'organització pel que fa a la
jornada laboral anual i la seva distribució.
S'inclouran, els temes següents
1.- Cavalcaments (solapes) entre jornades
2.- Retor de Setmana Santa
3.- Borsa d'hores de treball
4.- Qualsevol altre tema consensuat prèviament per les parts.
Les conclusions d'aquesta taula tècnica hauran d'estar elaborades sobre finals de novembre
inclouran un sistema de càlcul pera l'abonament del "Plus de cobertura de servei".
S'estableix que el personal fix o amb contracte laboral temporal que hagi treballat, al menys, vuit
mesos en l'any de consideració, meritarà una compensació econòmica anomenada "Plus cobertura
de servei" que s’abonarà en el mes d'abril de l'any següent, d'acord amb els següents criteris i que
serà proporcional al temps d'alta en el període anual considerat:

2017:
Auxiliars (73,96%) :

300 euros anuals

Conductors - encarregats (100%):

445 euros anuals
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2018:
Auxiliars {73,96%) :

400 euros anuaIs

Conductors - encarregats (100%):

580 euros anuals

2019:
Auxiliars {73,96%):

600 euros anuals

Conductors - encarregats {100%):

920 euros anuaIs

Així mateix, donat que la implantació d'aquest nou concepte pot comportar desviacions imprevistes,
les parts signants acorden establir una bossa anual a fi de fer front a les mateixes, en les quantitats
que s'acordin en la taula que s'estableixi al respecte, a finaIs de març o principi d'abril.

4.- Funcionament de la instal·lació
Pera l'any 2019, s'acorden els següents increments, sobre la taula salarial de 2018:
Conductors - Encarregats
3,02 euros per dia treballat
Auxiliars
2,22 euros per dia treballat

5.- Clàusula de salvaguarda
En el cas que les previsions contingudes en aquest acord, totalment o parcialment, no es poguessin
fer efectives, per motius de la normativa legal pressupostaria en l'exercici en curs o durant la vigència
d'aquest acord salarial, les quantitats equivalent als excessos, s'abonaran i consolidaran a les taules
quan ho permeti la esmentada normativa.
6.- Normativa vigent
Es procedirà a la realització d'un document que recollirà la normativa vigent de tots els acords
laborals, inclòs el present, amb una estructura de conveni col·lectiu.

7.- Preavís
El present acord podrà ser denunciat, per qualsevol de les parts, amb una antelació de quatre mesos
a la data de finalització del mateix.

