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A. Criteris d’aplicació del calendari de descans per a Tècnics/ques 

Polivalents (model 82) 

En aplicació de l’article 24 del Conveni Col·lectiu 2022-2025 de Transports de Barcelona S.A. 

s’estableixen els criteris per a l’aplicació del nou model de descans a partir de gener de 2023. 

A.1 Descripció del model 

• El calendari es composa de 104 descansos, dels quals tindrà una mitjana de 82 dies 

en cap de setmana. 

• Un únic model de descans que durant les 40 setmanes del període d’hivern està 

format per cinc grups de descans (A, B, C, D, E) que es distribueixen de forma 

uniforme per CON i franja. 

• Durant les 12 setmanes d’estiu, les dates d’inici i fi es definiran cada any per garantir 

la cobertura del servei, hi haurà 4 grups de descans (VA, VB, VC, VD). 

• Els grups de descans d’hivern (A-E) i d’estiu (VA-VD) s’assignaran per la prefectura 

per garantir la cobertura del cap de setmana. 

• Després d’una escollida general, canvis o incorporacions puntuals es realitzarà una 

nova assignació de grups de tots els Tècnics/ques. Si l’afectació no és generalitzada 

tan sols es realitzarà en l’Oficina/es afectades. 

• La jornada laboral diària serà de 7:26 hores més 20 minuts de descans (amplitud 

total de 7:46 hores). 

• Els dissabtes i festius hi haurà una única franja de treball de 08:00 a 15:46 hores. 

• En festa oficial sempre hi haurà doble torn excepte en aquells festius oficials que 

coincideixin amb dissabte on s’aplicarà l’horari de 08:00 a 15:46 hores. 

• S’acceptaran canvis de lletra de calendari d’un empleat/da sempre i quan hi hagi un 

acord entre ambdues parts (Empresa i Treballador/a). 

A.2 Festes Oficials 

L’assignació es seguirà fent com fins ara. En la mesura del possible, es repartiran de forma 

equitativa entre tots els Tècnics/ques. 

A.3 Cobertura del servei 

→ Cap de setmana: la cobertura es realitzarà seguint la cadència: 

1. Els empleats/des que els correspongui per calendari. 

2. Els empleats/des que, voluntàriament, vulguin realitzar un canvi de 

descans remunerat. 
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3. En cas que no es pugui donar cobertura al servei aplicant els dos punts 

anteriors, el Responsable nomenarà servei a un Tècnic/a com a doblatge 

d’obligat compliment per ordre d’antiguitat inversa. 

→ Festa oficial: la cobertura es realitzarà pel quadrant que es realitza a l’Oficina com 

en l’actualitat. Es cas d’incidència sobrevinguda, es preguntarà als empleats si hi 

ha alguna persona voluntària per treballar. En cas de no existir, el Responsable 

nomenarà servei a un Tècnic/a d’obligat compliment per ordre d’antiguitat 

inversa. Aquest dia es compensarà segons la normativa vigent (compensació amb 

un dia de descans si són les dues primeres o bé amb l’abonament corresponent a 

la nòmina). 

→ En feiner: en cas de necessitat sobrevinguda, es preguntarà als empleats/des si hi 

ha algun voluntari/a per canviar el descans. En cas de no existir, es nomenaran els 

Tècnics/ques necessaris per realitzar el servei fent canvis de descans a un altre 

feiner. 

B. Escollida general 

1. Cada dos anys s’efectuarà una escollida general 

2. El criteri d’escollida serà per rigorós ordre d’antiguitat en la funció 

3. Previ a l’escollida es realitzarà una publicació del calendari de l’escollida i les capacitats on 

es farà referència a les capacitats per Centre i Franja. Les franges horàries s’ajustaran als 

intervals següents: 

a. Matinal de 05:00 a 8:59 h 

b. Mig: de les 9:00 a les 12:59 h 

c. Relleu: de les 13:00 a les 18:14 h 

4. L’escollida serà individualitzada, publicant-se prèviament el llistat del cens, on a cada 

empleat/da se li programarà (prenent com a criteri l’ordre d’antiguitat en la funció) un dia i 

hora per realitzar l’escollida. L’assignació de cita (dia i hora) dins de la jornada laboral de 

l’empleat/da, amb una flexibilitat de fins a 30 minuts com a màxim a l’inici o al final de la 

jornada. 

5. Previ a l’inici de l’escollida tots els empleats/des emplenaran una papereta específica 

indicant l’ordre de les preferències de les tres franges horàries. 

6. Període d’escollida: l’empleat/da es personarà al Centre el dia i hora programat per realitzar 

l’escollida individualitzada sobre les vacants existents. L’elecció escollida es lliurarà en un 

comprovant amb còpia per l’empresa, on se signarà per part de l’empleat/da a manera 

d’acceptació i on constarà l’opció escollida. 

7. En cas que l’empleat/da no pugui presentar-se a la cita programada es prendrà com a 

referència per a l’assignació d’escollida de preferències la papereta emplenada a l’inici del 

procés.  
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8. Si durant el període d’escollida el procés es veiés interromput per incompliment dels 

terminis del personal, ja sigui bé per no presentar-se a la cita programada o per no emplenar 

la papereta de preferències, i amb la finalitat de no interrompre el calendari previst en dates, 

la Prefectura li assignarà d’ofici el Centre i Franja que estigui disponible, prenent de 

referència assignacions en consultes anteriors. En el cas que es produís aquesta incidència 

es comunicarà a la RT perquè en prengueu coneixement. 

9. Una vegada finalitzada l’escollida i segons calendari, es publicaran els resultats i s’establirà 

un període de reclamacions. 

10. Ferma l’assignació a les diferents franges els Tècnics/ques lliuraran per escrit al Centre de 

destí una papereta amb les seves preferències d’inici i/o finalització dins de la franja 

assignada; respectant-se aquestes en funció de l’antiguitat com a Tècnic/a, sempre i quan 

les necessitats del servei ho permetin. 

11. Quan es produeixin incidències en la cobertura del servei de manera perllongada (ILT’s, 

accident, etc.) o circumstàncies que provoquin desequilibris en la plantilla assignada a cada 

franja horària en un centre de treball, aquestes passaran a cobrir-se pels Tècnics/ques del 

mateix Centre prenent com a referència les preferències de l’escollida vigent, aquesta 

reassignació es farà aplicant el criteri d’antiguitat en la funció. 

 

 


