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A Barcelona, a 22 de desembre del dos mil deu

R E U N I T S:

D’una part la senyora Rosa María REDONDO CORRALES i el senyor Juan Manuel

LOPEZ CUEVAS en representació de la Direcció i de l’altre part els senyors Victor

GALAN CERDA, Agustín GARCIA TARDIO, Antoni FERRER CORTADA, Eduardo

GIL LOPEZ, Gustavo NÚÑEZ JIMÉNEZ, Alfonso NÚÑEZ JIMÉNEZ, Jordi SANGLAS

XICOTA, de les seccions sindicals d’ATAB, CC.OO i U.G.T. en representació dels

treballadors,

F A N C O N S T A R :

Els acords sobre adaptació del Calendari anual de festius i fixació de períodes d'estiu

per a l'any 2011.

Ambdues parts s'afirmen i ratifiquen en tot el que s'ha acordat i en prova del qual

signen el present document en la data al principi esmentada.

Per l'empresa, Pels treballadors,
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ANNEX AL DOCUMENT DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2010

CALENDARI DE FESTIUS PER A TOTS ELS COL·LECTIUS
(EXCEPTE EL PERSONAL DE TORN)

CALENDARI DE FESTIUS i FESTES ADICIONALS i LOCALS:

52 Diumenges

53 Dissabtes

12 Festes Calendari Generalitat

1 gener : Cap d’any
6 gener : Epifània del Senyor
22 abril : Divendres Sant
25 abril : Dilluns Pasqua Florida
13 juny : Dilluns Pasqua Granada
24 juny : Sant Joan
15 Agost : L'Assumpció
12 octubre : Festa Nacional d’Espanya
1 novembre : Tot Sants
6 desembre : Dia de la Constitució Espanyola
8 desembre : La Immaculada

26 desembre : Sant Esteve

1 Festa addicional per conveni:

21 abril : Dijous Sant

2 Festes locals:

7 març : Festa Local
24 setembre : La Mercè

(Els dies 7 de març i 24 de setembre hauran de substituir-se per les festivitats que es realitzin
tradicionalment en cada Centre de Treball. (S'adjunta calendari de Festes Locals)).
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PERSONAL EN RÈGIM DE "JORNADA PARTIDA"

26 dies laborables de vacances i, a més a més:

- 1 dia inhàbil addicional no computable per al càlcul del període d'estiu.
- 5 dies inhàbils addicionals no computables per al càlcul del període d'estiu, a escollir

lliurament, sempre que les necessitats del servei quedin cobertes. Aquests cinc dies
addicionals estan motivats per ajust del calendari de l'any 2011.
El personal de Gavà i Badalona tindran 4 dies inhàbils addicionals per ajust de calendari.

215 dies hàbils

HORARIS:

Horari normal

-Entrada flexible de 7h.45m. a 9h.
-Presència obligada de 9h. a 13h.

(*) -Temps dinar de 13h. a 14h.
-Entrada flexible de 14h. a 14h.15m.
-Presència obligada de 14h.15m. a 17h.
-Sortida flexible de 17h. a 18.30m.

Durant aquest període es realitzaran 8h.15m. de treball efectiu.

Horari divendres i període d'estiu:

Tots els divendres de l'any 2011 i des del 15 de juny al 22 de setembre, ambdós inclosos.

-Entrada flexible de 7h.45m. a 9h.
-Presència obligada de 9h. a 14h. 45m.
-Sortida flexible de 14h.45m. a 16h.

Durant aquest període es realitzaran 7h. de treball efectiu, inclosos els 30m. de descans per a
l'entrepà.

La flexibilitat horària fins a les 9 hores s'efectuarà en els termes i les condicions recollides en
l'art. 20 paràgraf segon del Conveni Col·lectiu vigent. En aquells serveis d'Atenció al Públic,
s'estudiarà amb el Comitè de Centre la possibilitat d'aplicació de l'esmentada flexibilitat.

A GAVA i BADALONA la jornada d’estiu començarà el dia 14 de juny fins al 22 de setembre, en
tots casos per ajust de calendari.

AJUST DE JORNADA:

Es produeix un superàvit de 1/2 hora que es compensarà sortint 1/2 hora abans el dia 30 de desembre.
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PERSONAL DELS GRUPS TÈCNIC, ADMINISTRATIU I SUBALTERN EN RÈGIM DE

"JORNADA CONTINUADA"

26 dies laborables de vacances i, a més a més:

- 1 dia inhàbil addicional no computable per al càlcul del període d'estiu.
- 2 dies inhàbils addicionals no computables per al càlcul del període d'estiu, a escollir

lliurament, sempre que les necessitats del servei quedin cobertes. Aquests dos dies
addicionals estan motivats per ajust del calendari de l'any 2011.
El personal de Gavà i Badalona tindran 1 dia inhàbil addicional per ajust de calendari

218 dies hàbils

HORARI:

Horari tot l'any:

-Entrada flexible de 7h.40m. a 9h.
-Presència obligada de 9h. a 15h.20m.
-Sortida flexible de 15h.20m. a 16h.40m.

Durant aquest període es realitzaran 7h.40m. de treball efectiu, inclosos els 30m. de descans
per a l'entrepà.

La flexibilitat horària fins a les 9 hores s'efectuarà en els termes i les condicions recollides en
l'art. 20 paràgraf segon del Conveni Col·lectiu vigent. En aquells serveis d'Atenció al Públic,
s'estudiarà amb el Comitè de Centre la possibilitat d'aplicació de l'esmentada flexibilitat.
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PERSONAL DEL GRUP OBRER EN RÈGIM DE JORNADA CONTINUADA

(EXCEPTE EL PERSONAL DE TORN)

26 dies laborables de vacances i, a més a més:

- 1 dia inhàbil addicional no computable per al càlcul del període d'estiu.
- 7 dies inhàbils addicionals no computables per al càlcul del període d'estiu, a escollir

lliurament, sempre que les necessitats del servei quedin cobertes. Aquests set dies
addicionals estan motivats per ajust del calendari de l'any 2011.
El personal de Gavà i Badalona tindran 6 dies inhàbils addicionals per ajust de calendari

- 213 dies hàbils

HORARIS:

Horari normal:

-Entrada a les 7 hores
-Sortida a les 15 hores

Durant aquest període es realitzaran 8h. de treball efectiu, inclosos els 30m. de descans per a
l'entrepà.

Horari d'estiu:

Des del 20 de juny al 9 de setembre ambdós inclosos.

-Entrada a les 7h.30m.
-Sortida a les 14h.30m.

El personal amb règim de jornada de tarda s'ajustarà, durant el mateix període d'estiu (20 de
juny al 9 de setembre), al següent horari:

-Entrada a les 14h.30m.
-Sortida a les 21h. 30m.

Durant el període d’estiu, al centre de treball de SJD, la jornada laboral s’iniciarà a les 7.00 i a
les 14.00 hores respectivament.

Durant aquest període es realitzaran 7h. de treball efectiu, inclosos els 30m. de descans per a
l'entrepà.

A GAVÀ i BADALONA la jornada d'estiu començarà el dia 17 de juny, per ajust de calendari.



6

PERSONAL EN RÈGIM DE JORNADA PARTIDA TOT L'ANY

26 dies laborables de vacances i, a més a més:
- 1 dia inhàbil addicional no computable per al càlcul del període d'estiu.
- 7 dies inhàbils addicionals no computables per al càlcul del període d'estiu, a escollir lliurament,

sempre que les necessitats del servei quedin cobertes. Aquests set dies addicionals estan motivats
per ajust del calendari de l'any 2011.

El personal de GAVÀ i BADALONA, tindrà 6 dies inhàbils addicionals per ajust de calendari.
El personal de CORNELLA i SJD, tindrà 6 dies inhàbils addicionals i 214 dies hàbils degut a
l’ampliació del període de l’horari dels divendres

213 dies hàbils

HORARIS:

Horari per al personal dels Grups Tècnic, Administratiu i Subaltern:

Horari normal:
-Entrada flexible de 7h.45m. a 9h
-Presència obligada de 9h. a 13h.

(*) -Temps dinar de 13h. a 14h.
-Entrada flexible de 14h. a 14h.15m.
-Presència obligada de 14h.15m. a 16h.45m.
-Sortida flexible de 16h.45m. a 18h.15m.

Durant aquest període es realitzaran 8h. de treball efectiu.

Horari divendres:
Els divendres compresos entre el 25 de febrer i el 25 de novembre, ambdós inclosos.

- Entrada flexible de 7h.45m. a 9h.
- Presència obligada de 9h. a 14h.45m.
- Sortida flexible de 14h.45m. a 16h.

Durant aquest període es realitzaran 7h. de treball efectiu, inclosos els 30m. de descans de l'entrepà.

La flexibilitat horària fins a les 9 hores s'efectuarà en els termes i les condicions recollides en l'art. 20
paràgraf segon del Conveni Col·lectiu vigent. En aquells serveis d'Atenció al Públic, s'estudiarà amb el
Comitè de Centre la possibilitat d'aplicació de l'esmentada flexibilitat.

Horari per al personal del Grup Obrer:

Horari normal:
- Entrada 8h
- Presència obligada de 8h. a 13h.

(*) - Temps dinar de 13h. a 14h.
- Presència obligada de 14h. a 17h.
- Sortida 17h.

Durant aquest període es realitzaran 8h. de treball efectiu.

Horari divendres:
Els divendres compresos entre el 25 de febrer i el 25 de novembre, ambdós inclusivament.

- Entrada 8h.
- Sortida 15h.

Durant aquest període es realitzaran 7h. de treball efectiu, inclosos els 30m. de descans per a l'entrepà.

A CORNELLA i SJD faran 7 h. de treball efectiu els divendres compresos entre el 4 de febrer i 30 de
desembre.
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PERSONAL EN RÈGIM DE TORN OBERT

CALENDARI DE FESTIUS:
Es regeix pels calendaris específics de cada torn. En tot cas, el nombre de dies festius oficials és de 119.

Dies de vacances i inhàbils. Els programats i, a més a més,

- 5 dies a escollir lliurament.
- 4 dies a escollir lliurament en dies laborables.
- La resta de dies no programats es farà en dies de conservació i si això no és possible, en dies

laborables.

213 dies hàbils

HORARIS:

Horari normal: 181 dies hàbils

OPERACIONS TERRITORIAL "jornada de matins":
- Entrada a les 7 hores
- Sortida a les 15 hores

OPERACIONS TERRITORIAL "jornada de tarda":
- Entrada a les 14 hores
- Sortida a les 22 hores

EXPLOTACIÓ "jornada de matins":
- Entrada a les 6 hores
- Sortida a les 14 hores

EXPLOTACIÓ "jornada de tarda":
- Entrada a les 14 hores
- Sortida a les 22 hores

Durant aquest període es realitzaran 8h. de treball efectiu, inclosos els 30m. de descans per a l'entrepà.

Horari d'estiu: 32 dies hàbils.

OPERACIONS TERRITORIAL "jornada de matins":
- Entrada a les 7h.30m.
- Sortida a les 14h.30m.

OPERACIONS TERRITORIAL "jornada de tarda":
- Entrada a les 14h.30m.
- Sortida a les 21h.30m.

EXPLOTACIÓ "jornada de matins":
- Entrada a les 7 hores
- Sortida a les 14 hores

EXPLOTACIÓ "jornada de tarda":
- Entrada a les 14 hores
- Sortida a les 21 hores

Durant aquest període es realitzaran 7h. de treball efectiu, inclosos els 30m. de descans per a l'entrepà.
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PERSONAL EN REGIM DE TORN TANCAT

CALENDARI DE FESTIUS:

Es regeix pels calendaris específics de cada torn. En tot cas, el nombre de dies festius oficials és de
119.

Dies de vacances i inhàbils. Els programats i, a més a més,

- 5 dies a escollir lliurament.
- 4 dies a escollir lliurament en dies laborables.
- La resta de dies no programats es farà en dies de conservació.

209 dies hàbils

HORARIS:

Es mantenen els horaris actuals.
Es realitzaran 8h. de treball efectiu, inclosos els 30m. de descans per a l'entrepà.

(*) L'horari del dinar dels col·lectius que realitzen jornada partida, podrà ajustar-se a les necessitats dels
diferents serveis, sense que pugui superar-se el temps establert.
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FESTES DE CARÀCTER LOCAL

Les Festes de caràcter local, per l'any 2011, establertes per la Generalitat mitjançant l'

Ordre TRE/551/2010 de 22 de novembre del 2010, publicada en el D.O.G. núm. 5765

de data 29 de novembre del 2010 són les següents:

BADALONA ......................................11 maig i 25 juliol

BARCELONA......................................7 març i 24 setembre

CORNELLA DE LLOBR ................... 7 març i 24 setembre

GAVÀ ................................................29 juny i 14 desembre

HOSPITALET DE LLOBR ................. 7 març i 24 setembre

SANT JOAN DESPI............................7 març i 24 setembre

Barcelona, 22 de desembre del 2010


