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Divendres, 16 de maig de 2014

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2014, per la qual es disposa la inscripció i  la publicació de l’Acta de la Comissió  
Negociadora de Modificació de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament d’Alella (codi de  
conveni núm. 08013911132006)

Vist  el  text  de l’Acta de la  Comissió  Negociadora  de Modificació  de l’Acord  de condicions de treball  del  personal 
funcionari de l’Ajuntament d’Alella subscrit pels representants de l’Ajuntament i pels dels seus treballadors el dia 24 de 
gener de 2014, i de conformitat amb el que disposen l’article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de  
l’empleat públic; 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,

Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent, segons el que disposa l’article 38.3 de la Llei 7/2007 abans 
esmentada

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció de l’Acta de la Comissió Negociadora de Modificació de l’Acord de condicions de treball del 
personal funcionari de l’Ajuntament d’Alella per als anys 2013-2015 (codi de conveni núm. 08013911132006) 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, amb notificació a la Comissió Negociadora.

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

Transcripció literal del text signat per les parts:

ACTA DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL 
PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA

Assistents

Representació de l’Ajuntament:

Andreu Francisco i Roger
Isabel Nonell i Torras
Frederic Salas i Mañas

Representació del personal funcionari:

Francisco Javier Borrajo Rios (CCOO)
Ferran Pardos Heredia (CCOO)
Lluís Rodríguez González, assessor de CCOO.

Actua de secretària de la Mesa, la tècnica de recursos humans, Roser Homs Arenas.

A la Casa Consistorial d’Alella,  essent les 9.30 h, del dia 24 de gener de dos mil  catorze, es reuneix la Mesa de 
negociació de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari Ajuntament d’Alella per als anys 
2013-2015 integrada per les persones esmentades.

Que per Decret de l’Alcaldia núm. 1573/2013, de 30 de desembre de 2013, es va resoldre:

"PRIMER. Aprovar  la  proposta de modificació  del  quadrant  de la  Policia  Local  de data 27 de desembre de 2013, 
presentada conjuntament per la regidoria de Governació i els delegats del personal funcionari que s’adjunta.

SEGON. Aprovar que els subfactors de nocturnitat, de responsable de torn i de festius assenyalats, es valorin d’acord a 
la incidència del nou quadrant i s’incorporin al complement específic de tots els agents.
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TERCER. Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i es sotmetrà a la ratificació del Ple municipal en 
la primera sessió que celebri."

Que per Decret de l’Alcaldia núm. 43/2014, de 24 de gener de 2014, es va resoldre:

"PRIMER. Aprovar la proposta d’ampliació de les condicions del quadrant de la Policia Local, subscrita conjuntament per 
la regidoria de Governació i els delegats del personal funcionari el 20 de gener de 2014, que s’adjunta.

SEGON. Aprovar la modificació del quadrant dels Caporals de la Policia Local, subscrita conjuntament per la regidoria 
de Governació i els delegats del personal funcionari el 23 de gener de 2014, que s’adjunta.

TERCER. Aquesta resolució tindrà efectes a partir del dia 1 de gener de 2014 i es sotmetrà a la ratificació del Ple 
municipal en la primera sessió que celebri."

Vistos els acords anteriors, aquesta Mesa de Negociació,

ACORDA per unanimitat en l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari Ajuntament d’Alella per 
als anys 2013-2015 les següents modificacions:

Article 19.

Jornada, horari de treball i calendari laboral.

On diu:

"Personal adscrit a la Policia Local: Horari ordinari de 40 hores setmanals de mitjana en còmput anual per torns rotatius 
de matí, tarda i nit, amb jornades de vuit hores. La programació del calendari anual es farà mitjançant quadrant tècnic 
establint la distribució de la jornada, els horaris i les festes. S’habilitaran els mecanismes per facilitar el canvi de torns i 
de festius entre el personal."

Ha de dir:

"Personal adscrit a la Policia Local: Horari ordinari de 40 hores setmanals de mitjana en còmput anual per torns rotatius 
de matí, tarda i nit. La programació del calendari anual es farà mitjançant quadrant tècnic establint la distribució de la  
jornada, els horaris i les festes."

Article 25.

Assumptes personals.

Se suprimeixen els següents paràgrafs:

"Per als funcionaris del cos de la Policia Local, el període mínim per sol·licitar-los és de set dies naturals i el màxim és 
de  trenta  dies.  En  la  mesura  que  sigui  possible,  l’autorització  o  denegació,  convenientment  motivada,  s’haurà  de 
comunicar a l’interessat amb tres dies d’antelació. En casos molt excepcionals i degudament justificats, també es podrà 
demanar l’autorització amb menys de set dies naturals."

"S’entendrà que no és possible l’autorització del gaudi dels dies d’assumptes personals a la Policia Local, quan no sigui 
possible la cobertura mínima del servei amb dos membres de l’Escala Bàsica (Caporal o Agent)."

Article 28.

Conceptes retributius.

On diu:

"El Complement específic de la Policia Local es desglossa en els factors que s’assenyalen a continuació:

S’estableixen els següents imports del Complement específic de la Policia Local: C
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Cap: 26.182,24 EUR/any.
Caporal: 18.334,68 EUR/any.
Agent: 15.390,90 EUR/any.

Aquests imports anuals es corresponen amb el següents factors:

Règim de quadrant horari:

Cap: 3.921,15 EUR.
Caporal: 3.921,15 EUR.
Agent: 3.921,15 EUR.

Responsabilitat:

Cap: 7.712,05 EUR.
Caporal: 5.183,55 EUR.
Agent: 2.239,77 EUR.

Festivitat:
Cap: 2.800,83 EUR.
Caporal: 2.800,83 EUR.
Agent: 2.800,83 EUR.

Perillositat:

Cap: 896,25 EUR.
Caporal: 896,25 EUR.
Agent: 896,25 EUR.

Incompatibilitat:

Cap: 4.247,58 EUR.
Caporal: 2.449,98 EUR.
Agent: 2.449,98 EUR.

Dificultat:

Cap: 4.630,81 EUR.
Caporal: 1.109,35 EUR.
Agent: 1.109,35 EUR.

Prolongació de jornada (120 hores/any).

Cap: 1.973,57 EUR.
Caporal: 1.973,57 EUR.
Agent: 1.973,57 EUR".

Ha de dir:

"El Complement específic de la Policia Local es desglossa en els factors que s’assenyalen a continuació:

S’estableixen els següents imports del Complement específic de la Policia Local:

Cap: 26.182,24 EUR/any.
Caporal: 19.289,62 EUR/any.
Agent: 16.795,90 EUR/any.

Aquests imports anuals es corresponen amb el següents factors:

Règim de quadrant horari: C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

62
01

40
00

68
0



4

Divendres, 16 de maig de 2014

Cap: 3.921,15 EUR.
Caporal: 3.921,15 EUR.
Agent: 3.921,15 EUR.

Responsabilitat:

Cap: 7.712,05 EUR.
Caporal: 5.183,55 EUR.
Agent: 2.239,77 EUR.

Festivitat:

Cap: 2.800,83 EUR.
Agent: 2.800,83 EUR.

Perillositat:

Cap: 896,25 EUR.
Caporal: 896,25 EUR.
Agent: 896,25 EUR.

Incompatibilitat:

Cap: 4.247,58 EUR.
Caporal: 2.449,98 EUR.
Agent: 2.449,98 EUR.

Dificultat:

Cap: 4.630,81 EUR.
Caporal: 1.109,35 EUR.
Agent: 1.109,35 EUR.

Prolongació de jornada (120 hores/any)

Cap: 1.973,57 EUR.
Caporal: 1.973,57 EUR.
Agent: 1.973,57 EUR.

Disponibilitat festius (caps de setmana):

Caporal: 2.800,83 EUR.

Disponibilitat nocturnitat (dies entre setmana):

Caporal: 855,00 EUR.

Nocturnitat:

Agent: 855,00 EUR.

Festius assenyalats:

Caporal: 100,00 EUR.
Agent: 100,00 EUR.

Responsable torn:

Agent: 450,00 EUR".

Se suprimeixen els següents paràgrafs:
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"1) Subfactor nocturnitat: El personal funcionari que presti els seus serveis totalment en horari nocturn, és a dir, entre les 
22.00 hores i les 06.00 hores tindran dret a percebre 285,00 EUR/mes.

La percepció d’aquest factor queda subjecte a la presència i es determina en base als dies efectivament treballats, 
descomptant proporcionalment els dies que el/la funcionari/ària ha estat absent del seu lloc de treball. Es computarà 
com  a  presencial  i  per  tant  amb  dret  a  cobrar  el  subfactor  de  nocturnitat,  quan  el/la  funcionari/ària  per  causa 
sobrevinguda  i  excepcional  hagi  de  deixar  el  torn  de  nit  i  hagi  treballar  un  mínim de  quatre  hores  trenta  minuts 
continuats. També es computarà com a presencial i per tant amb dret a cobrar la totalitat d’aquest subfactor quan hagi 
d’assistir a un judici el matí següent i sempre que hagi treballat aquella nit, un mínim de 6 hores continuades.

2) Subfactor festius assenyalats: el personal funcionari que hagi de treballar els dies 24 i 31 de desembre i el 23 de juny 
ininterrompudament en la franja horària de 22.00 hores a 6.00 hores, el 24 de juny en la franja horària de 6:00 a 14.00 
hores i el 25 de desembre en la franja horària de 14.00 a 22.00 hores, tindran dret a percebre 50,00 EUR (en cas de  
doblar el torn, solament es cobrarà una única vegada). Pel que respecta al personal adscrit a la Brigada municipal 
aquest subfactor solament s’aplicarà el dia 23 de juny i entre la franja de 22.0 i les 2.00 de la matinada.

5) Subfactor responsable torn de la Policia Local: En els torns on no hi hagi un Caporal que sigui el responsable, es 
nomenarà a un agent de Policia Local que desenvoluparà les funcions de responsable del torn i percebrà per aquest 
motiu (per  cada vegada i  sempre que sigui  present en tota la seva jornada habitual)  un import  de 15,00 EUR. El 
nomenament de responsable de torn, s’haurà de fer d’entre els agents que puguin desenvolupar aquesta responsabilitat 
i mitjançant criteris objectius. En casos de serveis molt especials i degudament justificats, es podrà nomenar un segon 
responsable de torn, tot i haver-hi un Caporal en el mateix torn."

Finalitzat l’acte, el president el dóna per acabat a les 9 h 45 m, del qual s’aixeca aquesta acta.

Barcelona, 25 de març de 2014
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès

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