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CONVENI LABORAL
GRUP ALBA 2021- 2025 

ANTECEDENTS RESPECTE 
EL CONVENI ANTERIOR



● Normes bàsiques laborals del Grup Alba
● Permisos retribuïts
● Normes i recomanacions de transport
● Plus de lleure
● Manutenció i dietes
● Regulació sobre la formació
● Telefonia mòbil
● Funcionament del Fons Social
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8,16
enquesta de satisfacció 

dels professionals 
Balanç Social 2020
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COMPLEMENTS DE LLEURE



REGULACIÓ DE LA MANUTENCIÓ I DIETES

OPCIONS DE MENJADOR I CONDICIONS GENERALS PELS PROFESSIONALS:

- És obligatori notificar/reservar al servei de cuina els menús de més necessaris 
(abans de les 12h) 

PREUS ESPECIALS - TIQUETS MENJADOR ALBA

1 TIQUET: 4 €

10 TIQUETS: 37,50 € (estalvi 2,5€)

Els tiquets es poden comprar a la recepció d’Alba.

PREUS ESPECIALS - BUFET RESTAURANT EL GAT

 PER CONSUMIR AL RESTAURANT:

▪ Menú buffet amb postres i cafè - 8,80 € 
▪ Menú sencer amb postres i cafè -  11,20 €

PER EMPORTAR:

▪ Tupper de buffet - 3,6 €
▪ Segon plat - 3,8 €
▪ Combinat buffet (taper de compartiments) - 4,50€ 
▪ Menús complet ( primer segon i postre) - 7,90 €
▪ Poke bowl - 8€ 

CRITERIS PER LA GRATUÏTAT DEL SERVEI DE MENJADOR: 

-  Estar en atenció directa mentre es realitza l’àpat.
-  No tenir cap tipus de descans en horari de migdia, franja de 13:00 a 15:00 hores, degut als 
horaris propis del servei – no a l’organització de la feina-.
-  Aquelles persones en pràctiques o amics amb el permís exprés de la seva responsable.
-  Està en horari de treball degut a reunions que es realitzen en aquesta franja horària en 
restaurant o amb servei de càtering.
-  En el cas que la pròpia jornada o pressupost de l’acció inclogui la manutenció – 
formacions, programes europeus, etc.

NO ESTAN INCLOSES:
- Costos que superin l’oferta o el preu pactat per cadascuna de les situacions anteriors.
- Consumicions fora dels serveis oferts.



REGULACIÓ DE LA MANUTENCIÓ I DIETES
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REGULACIÓ DE L’ÚS DE LA  TELEFONIA MÒBIL

Es considerarà que un/a treballador/a ha de poder disposar de tarifa i línia de mòbil en 
els següents casos:

1) Necessita mobilitat durant la seva jornada laboral fora de les instal·lacions habituals. 
2) Localització dels/ de les treballadors/es fora de l’horari de treball – caps de setmana i 

vespres.
3) Treball fora del lloc habitual durant jornades de treball completes: respondre mails de 

forma immediata.

OPCIÓ A: ÚS PROFESSIONAL DE LA LÍNIA

Pagament mensual per part de l’empresa. Tarifa Baixa (10€/mes ) o tarifa Alta 30€/mes i 
establerta en funció del consum professional d’aquella línia i previ acord amb el/la gestor/a, 
referent d’àrea o direcció.

*Tenir en compte que si hi ha baixa de l’Associació aquell telèfon s’ha donat per motius 
laborals.

OPCIÓ B: ÚS PRIVAT DE LA LÍNIA.

● Pagament mensual per part del/ de la treballador/a a l’empresa d’una quantitat fixa 
marcada establerta en funció del consum privat d’aquella línia. 

● La diferència en cas que hi sigui, serà abonada per part del/la  a l’entitat.

*Tenir en compte que si hi ha baixa de l’Associació aquell telèfon s’ha donat per motius 
personals.



REGULACIÓ DE L’ÚS DE LA  TELEFONIA MÒBIL

CRITERIS PER L’ADQUISICIÓ DELS APARELLS 
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OPCIÓ C: ELS DOS APARELLS PER SEPARAT ( smartphone i targeta).

● Ús exclusiu del número per temes laborals i en cap cas per temes personals.
● No utilitza el seu mòbil personal per temes laborals.



REGULACIÓ DE L’ÚS DE LA  TELEFONIA MÒBIL

Consideracions sobre l’ús del mòbil a la feina: 
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REGULACIÓ DE LA FORMACIÓ PELS 
PROFESSIONALS DEL GRUP ALBA

Tots els professionals d’Alba (a jornada complerta - 
1704h) disposen de 65h de formació que poden 
constar a calendari. En jornades parcials serà la part proporcional. La resta 
d’hores aniran a càrrec del professional: vacances o hores personals.

FUNCIONAMENT I PETICIONS:

Tant si la formació ve proposada per l’associació o pel mateix treballador cal fer 
la petició a formacio@aalba.cat  i al propi gestor/a

(quan tinguem l’aplicatiu a la intranet actiu es farà a través d’aquest) 

1.- El gestor/a del servei i l’equip de formació farà una VALORACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ i et 
comunicarà el resultat, per correu electrònic.

2.- Un cop finalitzada la formació cal fer el RETORN DE LA FORMACIÓ. Sol·licitar el 
document de retorn a formacio@aalba.cat. (més endavant trobareu la plantilla a l’apartat de 
Formació de la Intranet de l’Associació Alba –Plantilles, retorns justificacions)

3.- Tots les formacions es penjaran a la Intranet de l’Associació Alba (de moment en 
construcció). 

4.- La persona que s’ inscrigui a un curs i no assisteixi al mateix, se li 
comptarà com absentisme laboral i haurà d’abonar l’import del curs. El Servei 
valorarà la causa i si l’import el paga el servei o el/la professional

5.- Transport: Sempre que sigui possible s’utilitzarà el TRANSPORT PÚBLIC. A recepció 
disposaran de targetes de bus a Barcelona i Lleida. En el cas d’utilitzar transport privat, 
aquest s’abonarà un cop s’hagi enviat a formacio@aalba.cat el document de Retorn de la 
formació .

mailto:formacio@aalba.cat


REGULACIÓ DE LA FORMACIÓ PELS 
PROFESSIONALS DEL GRUP ALBA

6.- Costos del cursos:

- Proposat per l’Associació: l’Associació es fa càrrec del 100% del cost del curs i el 
transport s’abonarà un cop fet el traspàs d’informació.

- Proposat pel Professional:

• Si es pot bonificar per FUNDAE:  

o Es compartirà amb el servei i/o àrea especificant si hi ha pressupost 
disponible

o Es valorarà i confirmarà la realització del curs 

• Si NO es pot bonificar per FUNDAE

o El/la professional enviarà el programa i cost del curs a l’equip de formació i 
el/la professional farà la inscripció i pagament del curs. Es valorarà i s’informarà 
al sol·licitant de la part del cost i les hores que se li comptabilitzaran un cop fet 
el retorn de la formació.

7.- Dietes de manutenció i allotjament en cas de formacions.

Es contemplarà en formacions o jornades de més de 5 hores. Prèvia consulta amb el 
gestor/a del servei. Quantitats segons document de règim intern de l’entitat

8.- Valoració de l’eficàcia de la formació. Revisió de l’utilitat d’aquesta per un referent o 
responsable d’equip -

9.- Formació inicial en Prevenció de Riscos Laborals -PRL- relacionada amb el lloc de 
treball.



   

   

COM SEGUIM TREBALLANT PER LES MILLORES LABORALS?

REGLAMENT DE RÈGIM INT

Es fan propostes de regulació 
de temes com conciliació 
familiar, formació treballadors, 
temps de descans, uniformitat i 
roba de treball, dietes i 
quilometratge, etc.

S’envien alls equips 
professionals per aque`ho 
debatin i facin les esmenes 
oprtunes que s’incorporen per 
aprovar per comitè d'empresa

Contacte: Núria Castella - 
ncastella.@aalba.cat 

COMISSIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT

• Hi participen 3 
representants del comitè i 
tres delegats de prevenció 
(persones que s’han 
format en prevenció de 
riscos laborals)

• FUNCIONS: Encarregats 
de la revisió de les 
investigacions dels 
accidents laborals de 
forma periòdica i recollida 
de propos- tes de millores 
per la prevenció de riscos 
laborals.

Contacte: 
ncastella@aalba.cat – 
Núria Castellà 

COMISSIÓ PARITÀRIA

• Hi participen 3 
representants del comitè i 
tres representants de 
l’empresa.

Es la comissió on podeu 
fer arribar els vostres 
dubtes o interpretacions 
sobre el conveni i 
mitjançant aquesta 
comissió se us resoldrà i 
informarà de les 
respostes

Contacte: 
ncastella@aalba.cat – 
Núria Castellà 

BENESTAR LABORAL 

Recull de propostes 
d’avatatges socials i millores a 
ncastella@aalba.cat o amb 
aquest a través del següent 
FORMULARI

mailto:ncastella@aalba.cat
https://forms.gle/mKVwtEc8Qf6NSFMq8


QUÈ INCLOU EL MEU SALARI?

SALARI BRUT 
ANUAL 

SEGONS TAULES 
SALARIALS

DIVIDIT EN 12 O 14 
PAGUES

2% DE RETENCIÓ 
PER TOTS ELS 
TREBALLADORS

Impost que paga el 
treballador (% retenció). 
Pot ser variable en 
funció del salari base, 
situació familiar, 
hipoteca, etc. 
Ve marcat per l’Agència 
tributària espanyola. 
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TAULES SALARIALS I 
GRUPS PROFESSIONALS



* Retribució calculada amb 14 pagues. 

* 



GRUPS I CATEGORIES PROFESSIONALS
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