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RESOLUCIÓ
VTG145::14229."fg"8"fg"hgdtgt."rgt"nc"swcn"gu"
fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnkecek„"fg"nÓCeqtf"
tgiwncfqt"fg"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"fgnu"hwpek-
qpctku"fg"nÓClwpvcogpv"fÓCtvfiu"rgt"cnu"cp{u"4228"
k"4229"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:36564+0

Vist l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels funcionaris de l’Ajuntament d’Artés, 
subscrit pels representants de l’empresa i pels 
dels seus treballadors el dia 16 de febrer de 2006, 
i d’acord amb el que disposen l’article 36 de la 
Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació 
col·lectiva i participació en la determinació de 
les condicions de treball dels empleats públics 
(BOE núm. 173, de 20.7.1990), en relació amb 
gn"swg"guvcdngkzgp"nc"fkurqukek„"Ýpcn"304"fg"nc"
Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat 
sindical; l’article 11.2 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 
d’octubre, sobre transferència de serveis de 
l’Estat a la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria de mediació, arbitratge i conciliació; el 
Decret 326/1998, de 24 de desembre, de rees-
tructuració de les delegacions territorials del 
Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 
20 de gener, d’estructuració i de reestructuració 
de diversos departaments de l’Administració 
de la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de 
oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"
de l’Administració de la Generalitat; el Decret 
190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració 
parcial del Departament de Treball i Indústria; 
el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de cre-
ació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 
570/2006, de 19 de desembre, d’estructuració 
del Departament de Treball,

Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òr-
gan competent, segons el que disposa l’article 
35 de la Llei 7/1990.

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord regulador 
de les condicions de treball dels funcionaris de 
l’Ajuntament d’Artés per als anys 2006 i 2007 
(codi de conveni núm. 0814342) al Registre de 
Convenis dels Serveis Territorials del Departa-
ment Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui 
al DOGC.

Barcelona, 6 de febrer de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Vtcpuetkrek„"nkvgtcn"fgn"vgzv"ukipcv"rgt"ngu"
parts

ACORD
fg"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"hwpekq-
pctk"fg"nÓClwpvcogpv"fÓCtvfiu"rgt"cnu"cp{u"4228"
i 2007

CAPÍTOL 1
Fkurqukekqpu"igpgtcnu

Article 1
Àmbit territorial i personal

1. El present Acord afecta els funcionaris 
de l’Ajuntament d’Artés integrats en la seva 
pròpia plantilla.

2. Resten exclosos d’aquest Acord els fun-
cionaris interins amb antiguitat inferior a 12 
mesos.

Article 2
Àmbit temporal

1. La vigència d’aquest Acord serà des del 
dia 1 de gener de 2006 al 31 de desembre de 
2007, excepció feta d’aquells articles en els quals 
uÓgurgekÝswk"wpc"fcvc"fg"xkiflpekc"fkhgtgpv0

2. Aquest Acord quedarà prorrogat tàcitament 
per períodes anuals successius, llevat de denún-
cia expressa d’una de les parts, que efectuarà per 
escrit la part denunciant a l’altra, amb expressió 
de les matèries objecte de denúncia i negociació, 
k"cod"nÓcpvgncek„"fÓ3"ogu"c"nc"fcvc"fg"Ýpcnkv¦cek„"
de la vigència de l’Acord.

3. Això no obstant, en l’endemig de l’apro-
vació d’un nou Acord, el present mantindrà la 
seva vigència en totes aquelles previsions que 
fàcticament i jurídicament siguin de possible 
aplicació.

4. El present Acord serà vàlid quan deguda-
ment signat per les parts hagi estat aprovat pel 
Ple de la Corporació, llevat d’aquells aspectes 
pels quals s’estableix un altre calendari.

Article 3
En§wuwnc"fg"ictcpvkc."eqorgpucek„"k"cduqt-
ek„

1. Es garanteix el respecte als drets legalment 
adquirits per qualsevol acord o disposició ante-
rior a l’entrada en vigor d’aquest Acord que no 
vulneri la legalitat vigent, a nivell administra-
tiu o econòmic. Qualsevol acord posterior més 
favorable prevaldrà sobre el que s’estableix en 
aquest Acord, tenint en compte que per a la seva 
xcnkfguc"k"gÝe§ekc"ugt§"pgeguu§tkc"nÓcrtqxcek„"
expressa i formal dels òrgans competents, en 
el seu àmbit respectiu.

2. Les condicions i millores resultants d’aquest 
Acord són compensables en la seva totalitat amb 
ngu"swg"cpvgtkqtogpv"hquukp"xkigpvu"okvlcp›cpv"
condicions pactades, acord de la corporació, 
imperatiu legal de qualsevol naturalesa, o per 
qualsevol altre motiu.

Article 4
Eqokuuk„"Rctkv§tkc"fg"Ugiwkogpv

1. Queda constituïda una Comissió Paritària 
de seguiment d’aquest Acord, formada per 4 
persones, per part de les centrals sindicals sig-
nants 2 persones, designats per aquestes, i com 
a representants de la Corporació, 2 persones 
designades per l’Alcalde.

2. La comissió realitzarà reunions ordinàries 
trimestralment, i extraordinàriament i a petició 
d’alguna de les parts, quan sigui necessari, i 
sempre que sigui possible, en el termini de 2 dies 
hàbils comptats a partir de la petició.

3. Les funcions de la Comissió Paritària 
de Seguiment seran: l’estudi, interpretació, 
seguiment, vigilància, conciliació en els con-

Þkevgu"q"fkuetgr§pekgu"uqdtg"cswguv"k"rquvgtkqt"
fgugpxqnwrcogpv"fgnu"rcevgu"swg"Ýiwtgp"gp"gn"
present Acord.

4. Actuarà com a Secretari de la Comissió 
una persona designada per la Corporació, sense 
veu i sense vot.

5. Les normes de funcionament de la Co-
missió Paritària de Seguiment s’establiran de 
mutu acord.

6. En el cas de manca d’acord respecte als 
temes plantejats en el sí, de la Comissió, d’acord 
amb les seves funcions, ambdues parts els plan-
tejaran novament davant el CEMICAL a petició 
de qualsevol de les parts.

CAPÍTOL 2
Eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn

Article 5
Oqfcnkvcvu"fÓceefiu"c"nc"hwpek„"r¿dnkec"k"rctvk-
ekrcek„"fgnu"tgrtgugpvcvu"fg"rgtuqpcn

1. L’accés a la funció pública de l’Ajuntament 
fÓCtvfiu"gu"tgcnkv¦ct§"okvlcp›cpv"ngu"rtqxgu"k"gnu"
procediments assenyalats a la normativa legal 
que la regula, i la seva materialització es pro-
grama amb l’oferta pública anual d’ocupació que 
conté les places vacants a proveir.

2. En tots els tribunals que judicaran les 
proves per a l’accés a les places vacants de la 
plantilla, l’Ajuntament designarà 1 membre de 
la plantilla a proposta dels representants sin-
dicals, per actuar com a vocal amb veu i vot. 
L’esmentat representant del personal haurà de 
tenir titulació acadèmica o professional d’igual 
q"uwrgtkqt"pkxgnn"c"nÓgzkikfc"rgt"ceegfkt"c"nc"rnc›c"
que es convoqui.

3. El representant sindical dels funcionaris 
serà puntualment informat de la composició 
nominal dels tribunals, de les proves d’accés, les 
bases de les convocatòries, lloc, data i hora dels 
exercicis i de les incidències esdevingudes.

Article 6
Eqpvtcevcek„"vgorqtcn

1. Els contractes de treball de caràcter tem-
rqtcn"uÓghgevwctcp"okvlcp›cpv"rtqxgu"r¿dnkswgu"
cod"dcugu"clwuvcfgu"cnu"eqpvkpiwvu"o‡pkou"Ýzcvu"
per la normativa legal vigent. Així mateix la 
corporació nomenarà funcionaris interins sense 
seguir els tràmits de convocatòria pública en els 
casos de màxima urgència i per a necessitats 
del servei, d’acord amb els requisits legalment 
establerts.
40" Ngu"eqpxqecv”tkgu"gurge‡Ýswgu"rqftcp"

incloure entrevistes amb els candidats, per de-
terminar del seu nivell de formació, comprova-
cions de caràcter pràctic per valorar els nivells 
d’experiència, i/o proves de caràcter psicotècnic 
per valorar capacitats i adequacions als llocs 
a proveir.

Article 7
Fkuewuuk„"rtguuwrquv§tkc"k"qhgtvc"fÓqewrcek„"
anual

1. Els representants sindicals dels funcio-
naris i les centrals sindicals representatives re-
bran el projecte de pressupost del capítol 1, per 
tal de poder formular esmenes en tot allò que 
afecti les condicions de treball del personal de 
la corporació, perquè puguin ser tingudes en 
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compte abans de l’aprovació del pressupost de 
la corporació.

2. La plantilla serà la que en cada moment 
resulti adequada per al bon funcionament dels 
serveis públics que hagi d’atendre la corpo-
ració.

3. Les centrals sindicals representatives se-
ran informades i escoltades respecte a l’oferta 
pública d’ocupació de l’Ajuntament, abans de 
ser aprovada pel Ple de la corporació.

Article 8
FgÝpkek„"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"k"fg"hwpekqpu

1. La relació de llocs de treball de l’Ajunta-
ment establirà per a cada lloc de treball tipus, 
ngu"gurgekÝecekqpu"ugi¯gpvu<

a) La denominació i el seu enquadrament 
orgànic.

b) Les característiques essencials del seu lloc, 
incloent-hi les funcions atribuïdes.

c) Els requisits exigits per ocupar-lo.
d) La forma de provisió.
e) Les característiques retributives.
h+" Gn"pkxgnn"fg"encuukÝecek„0
g) Còmput d’hores anuals.
2. Abans de l’aprovació de nous llocs de 

treball tipus, la corporació negociarà amb les 
centrals sindicals representatives les seves ca-
racterístiques retributives.

3. La Corporació lliurarà a les centrals sindi-
cals representatives les actualitzacions periòdi-
ques de la relació de llocs de treball, abans de la 
seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament.

4. La Corporació facilitarà a tot funcionari 
q"egpvtcn"ukpfkecn"tgrtgugpvcvkxc"nc"fgÝpkek„"
corresponent del seu lloc de treball i les seves 
hwpekqpu"gurge‡Ýswgu0"Nc"tgurquvc"c"cswguvc"
sol·licitud es donarà en un temps màxim de 2 
mesos des de la data de la seva recepció al Re-
gistre general de la corporació.

Article 9
Ecpxku"qticpkv¦cvkwu
Ngu"oqfkÝecekqpu"fg"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"

dels funcionaris, com a conseqüència d’un canvi 
organitzatiu, requeriran siguin informades a les 
centrals sindicals signants d’aquest Acord, dels as-
pectes relatius a les condicions de treball resultant, 
així com de les mesures d’adaptació, pel que fa a la 
formació i el reciclatge que siguin necessàries.

Article 10
Jornada de treball

La jornada de treball del personal funcionari 
serà la que, en cada moment, estableixi la llei 
amb caràcter general per a la funció pública.

El calendari laboral és l’instrument tècnic 
okvlcp›cpv"gn"swcn"uÓguvcdngkz"nc"fkuvtkdwek„"fg"
la jornada i els horaris a efectuar pel personal. 
Anualment s’aprovarà el calendari d’acord amb 
aquestes normes i prèvia negociació amb els 
representants dels funcionaris.

El descans mínim intersetmanal serà prefe-
riblement de 48 hores continuades.

Amb caràcter general, la jornada laboral serà 
de dilluns a divendres. El descans setmanal de 
2 dies es gaudirà, preferentment, en dissabte i 
diumenge. El calendari anual i els quadrants 
de serveis establiran els períodes de descans 
setmanal per a cada un dels col·lectius de la 
Corporació.

S’estableix un temps de descans en jornada 
continuada, computable com a jornada de treball 
efectiu, de 30 minuts diaris. Els responsables 
dels serveis establiran la franja horària en la 
qual haurà de gaudir aquest descans cada un 
dels funcionaris de la Corporació, atenent les 
necessitats del servei.

Per tal d’establir l’equivalència de jornada 
anual dels col·lectius subjectes.

a jornades especials o distribució irregular de 
la jornada, s’aplicarà el següent càlcul:

Els dies naturals de l’any, menys 23 dies labo-
rables corresponents a vacances, menys el total 
fg"hguvkwu"ckz‡"guvcdngtvu"cn"ecngpfctk"qÝekcn"fg"
festes de la Generalitat de Catalunya, menys 
els diumenges de l’any, menys els dissabtes no 
eqkpekfgpvu"cod"wpc"hguvkxkvcv"qÝekcn0

S’estableix una jornada màxima de 7’5 hores. 
(37’5 hores setmanals) amb la tendència a què la 
jornada ordinària sigui de 35 hores setmanals.

Article 11
Horaris

La comissió paritària donarà el vistiplau als 
horaris anuals de cada col·lectiu abans del 31 de 
desembre de cada any. En el cas del personal de 
les escoles municipals l’horari serà per cursos 
escolars.

Per tal de poder implantar, si s’escau, l’atenció 
al públic en horari de tarda, durant 1 dia a la 
setmana. Aquest horari ordinari podrà modi-
Ýect/ug"gp"pqxgu"eqpvtcevcekqpu"q"gp"ecu"swg"
algun/a treballador/a ho demani per facilitar 
la conciliació de la seva vida familiar amb la 
professional.

Article 12
Hngzkdknkvcv"jqt§tkc
Gu"rqft§"cvqtict."gurqt§fkecogpv."wpc"Þgzk-

bilitat d’entrada i sortida de caràcter voluntari i 
individualitzada, prèvia petició amb antelació 
i sempre que sigui compatible amb les necessi-
vcvu"qticpkv¦cvkxgu"fgn"ugtxgk."Ýpu"c"82"okpwvu"
anteriors i posteriors a l’hora fixada com de 
nÓkpkek"k"Ýpcnkv¦cek„"fg"nc"lqtpcfc0"Swcp"ukiwk"
d’inici es recuperarà sempre a última hora de la 
mateixa jornada i quan sigui a última hora, es 
recuperarà a primera hora de la mateixa jornada 
o a l’endemà mateix.

Article 13
Jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu

1. Són aquelles hores, que es realitzen moti-
vades per les necessitats del servei i a instància 
de les direccions de les àrees respectives, fora 
de l’horari habitual de cada treballador, com a 
conseqüència de fets esdevinguts com a extraor-
dinaris i que afecten la prestació dels serveis.

2. Es tendirà a la supressió de les hores extra-
ordinàries d’acord amb els criteris següents:

a) Supressió de les hores habituals i conti-
nuades.

b) Manteniment, sempre que no es puguin 
realitzar les diverses modalitats de contractació 
o nomenament temporalment o parcialment, de 
les hores previstes, legalment o reglamentària, 
extraordinàries, limitant-se a supòsits de puntes 
de treball, necessitats eventuals, canvis de torns, 
absències imprevistes, casos d’emergència i 
altres circumstàncies de caràcter excepcional 
derivades de l’activitat o servei respectiu.

c) En tot cas, cap treballador/a podrà realitzar 
més de 80 hores extres per any.

3. Les hores extraordinàries s’hauran de 
compensar amb temps de repòs sempre que les 
necessitats del servei ho permetin, d’acord amb 
la taula següent:

a) L’hora extra efectuada en dia laborable 
es compensarà amb 1 hora i 30 minuts de des-
cans.

b) L’hora extra efectuada en dia festiu (diu-
menges i festius o nocturna (entre les 22 i les 6 
h) es compensarà amb 2 hores de descans.

c) L’hora extra nocturna i festiva (entre les 22 
h de la vetlla i les 6 h del festiu) es compensarà 
amb 2 hores i 15 minuts de descans.

Les hores de descans acumulades per aquest 
motiu podran ser efectuades juntament amb 
altres períodes de descans, sempre que les ne-
cessitats del servei ho permetin.

4. No obstant el que es preveu a l’apartat 
anterior, quan no sigui possible la compensació 
horària, es compensaran les hores extraordinà-
ries segons consta en l’annex 1.

Article 14
Calendari laboral

1. Durant la vigència dels pactes i conside-
tcpv"gn"ecngpfctk"fg"hguvgu"qÝekcnu"swg"rgt"ecfc"
any aprova la Generalitat, es confeccionarà el 
calendari anual de la Corporació.

2. La Comissió de seguiment es reunirà el 
mes d’octubre-novembre de cada any per tal 
de proposar el calendari, així com els serveis 
mínims que correspongui per a l’any següent.

3. El calendari laboral del personal de jornada 
rgt"vqtpu."uÓguvcdnkt§"okvlcp›cpv"rncpvknngu"swg"
hauran de ser conegudes pels empleats amb una 
antelació mínima de 3 mesos.

4. A part d’aquests criteris generals, es tin-
dran en consideració els criteris per a col·lectius 
gurge‡Ýeu"swg"uÓkpfkswgp"c"nÓcppgz"40

Article 15
Fkgu"fg"rgto‡u"rgt"cuuworvgu"rgtuqpcnu

1. Els funcionaris disposaran de 9 dies de 
permís per assumptes personals.

2. Aquests es gaudiran dins del període com-
près entre el 1 de gener de l’any en curs i el 15 
de gener de l’any següent.

3. Els funcionaris de l’Ajuntament podran 
icwfkt"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"6"fkgu."fgnu";"tgeq-
neguts de permís per assumptes personals, al 
període de vacances de Setmana Santa i Nadal, 
ugortg"swg"swgfk"uwÝekgpvogpv"eqdgtv"gn"ugtxgk0"
Els calendaris per aquests períodes s’hauran de 
concretar amb 1 mes d’antelació.

4. Excepte en cas d’urgència, els dies d’as-
sumptes personals es comunicaran amb antelació 
mínima de 15 dies al cap del servei, fora dels 
rgt‡qfgu"gurgekÝecvu"gp"gn"rwpv"50

5. La disposició dels dies per assumptes pro-
pis a què fa referència aquest article computaran 
com a dies treballats.

6. No es poden acumular dies d’assumptes 
propis i de vacances. En cap cas es compensarà 
econòmicament el no gaudiment dels matei-
xos.

7. En el cas de denegació d’alguna sol·licitud 
de llicència o permís, s’haurà de fer per mitjà 
d’una resolució escrita expressant clarament les 
causes que la motiven. Posteriorment es donarà 
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audiència a l’interessat, si així ho sol·licita, i 
als representants dels treballadors en cas de 
disconformitat.

8. Els treballadors i treballadores de l’àm-
bit d’educació, que tenen un calendari propi, 
inclouran, dins d’aquest els dies d’assumptes 
personals.

Article 16
Xcecpegu

1. El personal funcionari de l’Ajuntament 
d’Artés tindrà dret a gaudir per cada any de 
servei efectiu de 23 dies laborables.

2. A partir de 15 anys d’antiguitat: 1 dia més 
de vacances.

A partir de 20 anys d’antiguitat: 2 dies més 
de vacances.

A partir de 25 anys d’antiguitat: 3 dies més 
de vacances.

A partir de 30 anys d’antiguitat: 4 dies més 
de vacances.

3. La realització de les vacances haurà de 
realitzar-se preferiblement entre el 15 de juny i 
el 30 de setembre.

4. En el cas que hi hagi alguna situació es-
pecial, derivada de motius personals del/de la 
treballador/a o de necessitats del servei, que 
aconsellin el gaudiment de les vacances fora del 
període general, podran ser ateses les propostes, 
prèvia petició raonada per escrit per part del/de 
la treballador/a, sempre que s’obtingui l’informe 
favorable del/de la cap de la dependència o ser-
vei. El personal de l’àmbit d’educació quedaran 
sotmesos al calendari escolar.

5. Si en el moment de gaudiment de les vacan-
ces d’estiu, el funcionari no té un període mínim 
de 12 mesos d’antiguitat, el període de vacances 
es reduirà en la part proporcional correspo-
nent. No obstant això i sempre que ho permeti 
el servei, es concedirà permís no retribuït per a 
aquelles persones que sol·licitin, en un màxim 
de 23 dies laborables.
80" NÓkpkek"k"nc"Ýpcnkv¦cek„"fg"ngu"xcecpegu"ugt§"

dins l’any natural que correspongui. Els torns 
de vacances hauran de ser concretats, assignats 
i coneguts pel personal afectat, durant el mes 
d’abril del mateix any.

7. La sol·licitud de vacances es farà amb 
l’imprès normalitzat que establirà la Unitat de 
Recursos Humans.

8. Cap treballador podrà iniciar les seves va-
cances si es troba de baixa per malaltia, accident 
o llicència per maternitat, i les podrà gaudir una 
vegada torni a estar en situació laboral.

9. En cas que la situació de baixa sobrevingui 
un cop iniciades les vacances, aquestes quedaran 
kpvgttqorwfgu"Ýpu"c"nc"fcvc"fÓcnvc"fgn"vtgdcnncfqt"
sempre que la mateixa comporti hospitalització, 
fractura que requereixi immobilització o inter-
venció quirúrgica. Un cop produïda l’alta del 
treballador es pactarà el gaudi dels dies restants 
de vacances, segons la disponibilitat del servei 
dins l’any natural.

Article 17
Eqpvtqn"fÓcuukuvflpekc"k"cdugpvkuog

Tots els treballadors compresos en l’àmbit 
d’aquest Conveni són obligats a marcar personal-
ogpv"nc"Ývzc"fg"eqpvtqn"qp"gzkuvgkzk"tgnnqvig"k1q"c"
complir les mesures de control establertes.

Tots els centres de treball, sempre que sigui 

possible, tindran el seu propi rellotge impressor 
q"ukuvgoc"fg"eqpvtqn"cfkgpv"rgt"c"tgÞgevkt"ngu"
seves incidències.

Tots els treballadors resten obligats a comu-
nicar al cap corresponent, totes les incidències 
que puguin produir-se.

Es lliurarà cada mes a cada un dels treballa-
fqtu"wp"hwnn"cod"ngu"kpekfflpekgu"fgn"ogu"c"Ý"fg"
corregir les anomalies que s’observin.

Article 18
Nnkeflpekgu"k"rgtokuqu"tgvtkdw•vu

Tot el personal, previ avís, podrà faltar o 
absentar-se del treball, sense pèrdua de retri-
bucions, pels motius i durant els períodes que 
s’indiquen:

1. Llicència de matrimoni
1.1 15 dies naturals en cas de matrimoni o 

formació de parella estable, sense distinció de 
sexes (no se’n podrà gaudir amb posterioritat 
en cas de matrimoni), sempre que el fet cau-
sant tingui lloc després de l’entrada en vigor 
fg"nÓCeqtf0"Gn"ocvtkoqpk"uÓjcwt§"fg"lwuvkÝect"
okvlcp›cpv"hqvqe”rkc"fgn"nnkdtg"fg"hco‡nkc"qp"
consti aquest, i la formació de parella estable 
okvlcp›cpv"egtvkÝecv"fg"eqpxkxflpekc0

1.2 Temps indispensable per assistir a un 
ecucogpv"Ýpu"c"4p"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"
cÝpkvcv0

2. Llicències per defunció, accident, malaltia 
greu o hospitalització

2.1 Per la mort o malaltia greu, amb hospi-
vcnkv¦cek„."fÓwp"hcoknkct"k"Ýpu"c"4p"itcw"fÓcÝpkvcv"
o consanguinitat, 2 dies en la mateixa comarca. 
Fins a 4 dies si és en un altre comarca. (En cas 
d’intervenció quirúrgica, si l’hospitalització 
és inferior a 3 dies, únicament els que siguin 
d’hospitalització efectiva). Si l’hospitalització 
és superior a 3 dies, els dies de permís podran 
ser alterns.

2.2 Per defunció d’un parent de tercer grau 
fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."gn"vgoru"pgeguuctk"
per assistir al funeral.

3. En els casos de part, adopcions i acolli-
ments

3.1 Les treballadores tenen dret a un permís 
de 16 setmanes ininterrompudes, ampliades, en 
cas de part múltiple, a dues setmanes més per 
ecfc"Ýnn"q"Ýnnc"c"rctvkt"fgn"ugiqp0"Gn"rgto‡u"gu"
distribueix a opció de la treballadora, sempre 
que 6 de les setmanes de permís siguin imme-
diatament posteriors al part. En el cas de mort 
de la mare, el pare pot fer ús de tot el permís o, 
si escau, de la part que en resti.

3.2 No obstant el que disposa l’apartat 3.1, i 
sens perjudici de les 6 setmanes immediatament 
posteriors al part de descans obligatori per a la 
mare, en el cas que la mare i el pare treballin, 
aquesta, en iniciar-se el període de descans per 
maternitat, pot optar, perquè el pare gaudeixi 
d’una part determinada ininterrompuda del 
període de descans posterior al part, de manera 
simultània o successiva amb el de la mare, lle-
vat que en el moment de fer-se això efectiu la 
incorporació al treball de la mare impliqui risc 
per a la seva salut.

3.3 L’opció, exercida per la mare en iniciar-
se el període de descans per maternitat, a favor 
del pare, a fi que aquest gaudeixi d’una part 
del permís, pot ésser revocada per la mare si 
s’esdevenen fets que facin inviable l’aplicació 

d’aquesta opció, com poden ésser l’absència, la 
malaltia, l’accident del pare o l’abandonament 
de la família, la violència o altres causes equi-
valents, llevat que aquests tres darrers casos 
siguin imputables a la mare.

3.4 En el supòsit de naixement i d’adopció 
o acolliment permanent o preadoptiu d’un o 
una menor, 5 dies.
507" Gp"gnu"ecuqu"fg"pckzgogpv"fg"Ýnnu"rtg-

maturs o que, per qualsevol motiu, aquest hagin 
de romandre hospitalitzats després del part, la 
treballadora o treballador té dret a absentar-se 
fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"5"jqtgu"
diàries, amb la percepció de les retribucions 
íntegres. En aquests supòsits, el permís de ma-
ternitat es pot computar, a instància de la mare 
o, si aquesta manca, del pare, a partir de la data 
de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput 
les 6 primeres setmanes posteriors al part, de 
descans obligatori per a la mare.

S’han de tenir en compte les necessitats es-
rgekcnu"fgnu"vtgdcnncfqtu"swg"vgpgp"Ýnnu"cod"
discapacitació psíquica, física o sensorial, als 
quals funcionaris s’ha de garantir, com a mínim, 
ofiu"Þgzkdknkvcv"jqt§tkc."swg"gnu"rgtogvk"eqpeknkct"
els horaris dels centres d’educació especial, o 
cnvtgu"egpvtgu"qp"gn"Ýnn"q"Ýnnc"fkuecrcekvcv"tgdk"
atenció amb els horaris dels propis llocs de tre-
ball, tenint en compte la situació del domicili 
familiar. A aquests efectes, el treballador o 
vtgdcnncfqtc"icwfgkz"fg"4"jqtgu"fg"Þgzkdknkvcv"
horària diària.

3.6 Es pot atorgar també als treballadors amb 
Ýnnu"fkuecrcekvcvu"wp"rgto‡u"tgvtkdw•v"rgt"cuukuvkt"
c"tgwpkqpu"fg"eqqtfkpcek„"qtfkp§tkc"cod"Ýpcnk-
tats psicopedagògiques amb el centre d’educació 
gurgekcn"q"fÓcvgpek„"rtgeq›"qp"tgdk"vtcevcogpv"gn"
Ýnn"q"Ýnnc"q"dfi"rgt"ceqorcp{ct/nq"uk"jc"fg"tgdtg"
suport addicional en l’àmbit sanitari.

3.7 En el cas d’adopció o acolliment, tant 
rtgcfqrvkw"eqo"rgtocpgpv."fg"ogpqtu"Ýpu"c"
6 anys, el permís té una durada de 16 setma-
nes ininterrompudes, ampliables en el supòsit 
d’adopció o acolliment múltiple en 2 setmanes 
ofiu"rgt"Ýnn"q"Ýnnc"c"rctvkt"fgn"ugiqp."eqorvcfgu."
a elecció de la funcionària o del funcionari, bé 
a partir de la decisió administrativa o judicial 
d’acolliment, bé a partir de la resolució judicial 
per la qual es constitueix l’adopció. La durada 
del permís és, així mateix, de 16 setmanes en 
els supòsits, d’adopció o acolliment de menors 
més grans de 6 anys, quan es tracti d’infants 
discapacitats o minusvàlids, o en els casos que, 
per les seves circumstàncies i experiències perso-
nals o perquè provinguin de l’estranger, tinguin 
gurgekcnu"fkÝewnvcvu"fÓkpugtek„"uqekcn"k"hcoknkct."
acreditades degudament pels serveis socials 
competents.

3.8 En el cas que la mare i el pare treballin, el 
permís s’ha de distribuir a opció dels interessats, 
que en poden gaudir de manera simultània o 
successiva, sempre en períodes ininterromputs. 
En els casos en què gaudeixin simultàniament de 
períodes de descans, la suma dels períodes no pot 
excedir les 16 setmanes que estableix l’apartat 
3.1 o les que corresponguin en cas d’adopció o 
acolliment múltiple.

3.9 En els supòsits d’adopció internacional, 
swcp"ecniwk"gn"fgurnc›cogpv"rtgxk"fgnu"rctgu"
al país d’origen de l’infant adoptat, el permís 
establert per a cada cas en aquest apartat es pot 
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kpkekct"Ýpu"c"6"ugvocpgu"cdcpu"fg"nc"tguqnwek„"
per la qual es constitueix l’adopció.

En allò no previst als apartats anteriors caldrà 
atenir-se a allò que disposa la Llei.

4. Permisos per lactància
Gnu"vtgdcnncfqtu"cod"wp"Ýnn"q"Ýnnc"fg"ogp{u"fg"

9 mesos tenen dret a un permís d’1 hora diària 
d’absència del treball per lactància; aquest perí-
ode de temps pot ésser dividit en 2 fraccions. Si 
tant el pare com la mare són treballadors, només 
un d’ells pot exercir aquest dret. Les hores de la 
lactància es poden compactar i afegir els dies 
resultant a partir del permís per maternitat.

5. Permisos per violència de gènere
El personal funcionari afectat per violència de 

iflpgtg"vkpft§"gn"ftgv"fÓgzegfflpekc"hqt›quc"rgteg-
dgpv"fwtcpv"8"oguqu"gn"322'"fg"ngu"tgvtkdwekqpu"
d§ukswgu"k"gn"eqorngogpv"fg"fguv‡."k"gn"72'"fgn"
eqorngogpv"gurge‡Ýe0"Cswguvc"ukvwcek„"gu"rqft§"
rgtnnqpict"rgt"rgt‡qfgu"fg"5"oguqu"Ýpu"cttkdct"
als 18 mesos, igual que el personal laboral.

6. Permisos de trasllat de domicili
Per trasllat de domicili habitual, els treballa-

dors gaudiran d’1 dia de permís si el trasllat és 
fkpu"fgn"ocvgkz"owpkekrk."k"Ýpu"c"6"fkgu"uk"gu"ecp-
via de localitat, sempre que es presenti fotocòpia 
de l’empadronament o canvi de domicili.

7. Permisos per assistència a exàmens
En els casos d’assistència a exàmens en cen-

vtgu"fÓgpugp{cogpvu"qÝekcnu."gn"vtgdcnncfqt"vkpft§"
dret a una llicència corresponent a la jornada de 
nÓgzcogp."uk"gu"lwuvkÝec"rquvgtkqtogpv"rgt"guetkv"
la seva participació en aquests.

8. Permisos per complir un deure inexcusable 
de caràcter públic o personal

Per compliment d’un deure inexcusable de 
caràcter públic o personal: el temps necessari 
rgt"eqornkt/nq."cod"lwuvkÝecek„0

9. Permisos per visites mèdiques
Pel que fa a les visites mèdiques dels treba-

lladors, i sempre que no sigui possible realit-
zar-les fora de la jornada habitual de treball, 
els treballadors tindran dret a l’absència pel 
temps indispensable per realitzar dita visita. 
UÓjcwt§"fg"rtgugpvct"lwuvkÝecek„"cn"Fgrctvcogpv"
de Personal.

El personal d’educació, en cas que la visita 
oflfkec"ukiwk"rgt"wp"hcoknkct"Ýpu"c"ugiqpu"itcw"
de consanguinitat es recuperaran les hores durant 
el mes en curs.

Article 19
Nnkeflpekgu"k"rgtokuqu"pq"tgvtkdw•vu

1. Permisos no retribuïts
1.1 El personal de l’Ajuntament tindrà la 

possibilitat de disposar d’una llicència no retribu-
•fc"fg"Ýpu"c"8"oguqu"eqo"c"o§zko."ocpvgpkpv/ug"
totes les condicions del lloc de treball, sempre 
que es pugui garantir el funcionament del servei 
(a criteri de la Comissió Paritària). Es podrà 
concedir llicència per fer estudis sobre matèries 
directament relacionades amb el lloc de treball, 
sempre que hi hagi un informe favorable del cap 
de la unitat departamental.
304" Rgt"cvgpftg"wp"hcoknkct"Ýpu"gn"ugiqp"

itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv"swg"eqpxkuswk"
amb el treballador, en casos malalties greus, es 
podrà concedir una llicència de 3 mesos, sense 
retribució.

1.3 Aquestes llicències no es podran tornar 
c"uqnánkekvct"Ýpu"rcuucvu"4"cp{u"fg"nÓcpvgtkqt0"Gp"

els casos previstos en el punt 1.1 s’hauran de 
sol·licitar com a mínim amb 1 mes d’antelació.

2. Reducció de la jornada per motius fami-
liars

2.1 El treballador que, per raó de guarda 
legal, tingui cura directa d’un infant de menys de 
6 anys o d’un disminuït psíquic, físic o sensorial 
que no fa cap activitat retribuïda, i també els que 
vgpgp"c"e§ttge"fktgevg"ugw"wp"q"wpc"hcoknkct."Ýpu"
gn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."cod"
una incapacitat o disminució reconeguda de 
ofiu"fgn"87'."swg"gp"fgrflp"k"gp"tgswgtgkz"wpc"
dedicació especial tenen dret a una reducció 
fÓwp"vgt›"q"fg"nc"ogkvcv"fg"nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn."
cod"wpc"rgtegrek„"fgn":2'"q"fgn"82'"fg"nc"
retribució integra, respectivament.
404" Gp"gn"uwr”ukv"fg"tgfweek„"fÓwp"vgt›"fg"nc"

jornada de treball per raó de guarda legal d’un 
infant, els treballadors tenen dret a percebre el 
322'"fg"nc"tgvtkdwek„"Ýpu"swg"nÓkphcpv"vkpiwk"3"
any com a màxim. Per a obtenir aquesta reducció 
de jornada de treball, el treballador o treballadora 
ha de presentar la sol·licitud 1 mes abans de la 
seva incorporació.

2.3 En els supòsits d’adopció o d’acolliment 
permanent o preadoptiu d’un infant menor de 3 
cp{u."gp"gn"ecu"fg"tgfweek„"fÓwp"vgt›"fg"nc"lqtpcfc"
de treball, els treballadors tenen dret a percebre 
gn"322'"fg"ngu"tgvtkdwekqpu"fwtcpv"38"ugvocpgu."
eqorvcfgu"c"rctvkt"fg"nc"Ýpcnkv¦cek„"fgn"rgto‡u"
de maternitat per adopció.
406" Gp"ecuqu"lwuvkÝecvu"fgiwfcogpv."rgt"

incapacitat física, psíquica o sensorial d’un o una 
hcoknkct"Ýpu"cn"rtkogt"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"
q"cÝpkvcv."vcodfi"gu"rqv"fgocpct"wpc"tgfweek„"
fÓwp"vgt›"fg"nc"ogkvcv"fg"nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn."
amb la reducció proporcional de les retribucions. 
Excepcionalment, i amb la valoració prèvia de 
les circumstàncies concurrents en cada cas, 
també poden demanar la reducció de la jornada 
de treball els treballadors que tenen a càrrec 
fktgevg"ugw"wp"q"wpc"hcoknkct"Ýpu"cn"ugiqp"itcw"
fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv"swg"tgswgtgkzk"wpc"
dedicació especial. A aquests efectes, el de-
partament de personal ha d’establir els criteris 
de concessió d’aquesta reducció de jornada de 
treball.

2.5 La concessió de les reduccions de jorna-
da que regula aquest article és incompatible amb 
el desenvolupament de qualsevol altra activitat 
econòmica, remunerada o no remunerada, durant 
l’horari que sigui objecte de la reducció.

En els casos en què la concessió de la llicència 
al treballador o treballadora, per raó de coman-
dament, afecti el rendiment del treball d’altres 
funcionaris, s’han de prendre les mesures per-
tinents per a garantir una prestació del servei 
adequada.

3. Excedència voluntària
NÓgzegfflpekc"xqnwpv§tkc"ukipkÝec"gn"eguucogpv"

temporal de la relació de treball, sense dret a 
percebre cap tipus de retribucions. L’excedència 
voluntària es pot concedir a petició del treballa-
dor/a en els casos següents:

a) Per interès particular
Els treballadors/es amb contracte laboral in-

fgÝpkv."cod"7"cp{u"fÓcpvkiwkvcv"c"nÓClwpvcogpv."
podran sol·licitar el passi a la situació d’excedèn-
cia voluntària. En l’esmentada situació hi podran 
estar un període mínim de 2 anys .

El treballador/a en la sol·licitud en què demani 

el passi a l’esmentada situació haurà d’indicar el 
vgtokpk"rgn"swcn"nc"fgocpc0"Cdcpu"fg"nc"Ýpcnkv-
zació del termini haurà de demanar el reingrés 
o bé una pròrroga.

El treballador/a en situació d’excedència vo-
luntària conserva només un dret preferent a 
reingrés a l’Ajuntament en les vacants d’igual 
categoria que existeixin, sempre que l’interes-
sat/ada hagi sol·licitat el reingrés abans de la 
fcvc"fg"Ýpcnkv¦cek„"fgn"rgt‡qfg"fÓgzegfflpekc"
concedit.

Si no sol·licita el reingrés o la pròrroga a què 
tingui dret s’entendrà que, voluntàriament, extin-
geix la seva relació laboral amb l’Ajuntament.
d+" Rgt"vgpkt"ewtc"fÓwp"Ýnn1c
Els treballadors/ores tenen dret a un període 

d’excedència, no superior a 3 anys ni inferior 
c"5"oguqu."rgt"vgpkt"ewtc"fÓwp"Ýnn1c."dfi"ukiwk"
per naturalesa o per adopció, o en els supòsits 
d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, a 
comptar de la data del naixement o, si s’escau, de 
nc"tguqnwek„"lwfkekcn"q"cfokpkuvtcvkxc0"Gnu"Ýnnu1gu"
successius donen dret a un nou període d’exce-
fflpekc."swg"rquc"Ý"cn"rgt‡qfg"fg"swfl"uÓguvkiwk"
gaudint. Si el pare i la mare treballen, solament 
un d’ell pot exercir aquest dret. El temps de 
permanència en aquesta situació es computa a 
efectes de triennis, consolidació del grau perso-
nal i sistema de previsió i drets passius. Durant 
el primer any de cada període, aquesta reserva 
ho és del mateix lloc de treball. Transcorregut 
aquest període, aquesta reserva ho és d’un lloc 
d’igual nivell i retribució.

c) Per tenir cura d’un familiar
Els treballadors/ores tindran dret a un període 

d’excedència de durada no superior a 1 any per 
tenir cura d’un familiar que es trobi al seu càrrec 
Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."
que per raons d’edat, accident o malaltia, no 
pugui valer-se per si mateix, i no desenvolupi 
cap activitat retribuïda. El període d’excedència 
serà únic per cada subjecte causant.

El temps de permanència en aquesta situació 
es computa a afectes de triennis consolidació 
de grau personal i sistema de previsió i drets 
passius. Durant el primer any de cada període, 
aquesta reserva ho és del mateix lloc de treball. 
Transcorregut aquest període aquesta reserva ho 
és d’un lloc d’igual nivell i retribució.

El temps que hom roman en la situació d’ex-
cedència per interès particular només computa 
a efectes d’antiguitat, i comporta reserva de 
rnc›c"k"cfuetkrek„0

CAPÍTOL 3
Eqpfkekqpu"tgvtkdwvkxgu

Article 20
Tfliko"tgvtkdwvkw

Les retribucions bàsiques i complementàries 
del personal al servei de l’Ajuntament tindran la 
mateixa estructura i seran de la mateixa quantitat 
que les establertes amb caràcter bàsic per a la 
Funció Pública.

Article 21
P”okpc"ogpuwcn"k"rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu

El sistema normal d’abonament de les retri-
bucions és la transferència bancària. La data 
màxima per a l’ingrés de la nòmina als cor-
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responents comptes bancaris del personal al 
servei de la Corporació serà l’antepenúltim dia 
de cada mes.

Els funcionaris de l’Ajuntament cobraran 
2 pagues extraordinàries, de quantia igual a 1 
mensualitat íntegra.

La paga extraordinària d’estiu s’abonarà el 23 
de juny conjuntament amb la nòmina d’aquest 
mes.

La paga extraordinària de Nadal s’abonarà el 
23 de desembre conjuntament amb la nòmina 
d’aquest mes.

Es procedirà a la regularització de les nòmines 
de tots els treballadors per tal d’adaptar-les a 
l’estructura retributiva aplicable.

Article 22
Kpetgogpv"ucnctkcn

Tenint en compte el que disposa la normati-
va laboral vigent i els conceptes retributius que 
regula aquest Acord, l’augment de retribucions 
fgn"rgtuqpcn"chgevcv"rgnu"rtgugpvu"ceqtfu"ugt§"Ýzcv"
cpwcnogpv"okvlcp›cpv"pgiqekcek„"cod"gn1nc"tgrtg-
sentant dels/les treballadors/res, segons el que es 
Ýzk"gp"gn"Rtguuwrquv"Igpgtcn"fg"nÓGuvcv"fg"ecfc"
lloc de treball respecte de la funció pública.

Article 23
Fkgvgu"k"swknqogvtcvig

El personal afectat a aquest Acord que hagi 
fÓghgevwct"fgurnc›cogpvu"rgt"tc„"fgn"ugw"ugtxgk."
causarà dret a les següents dietes:
c+" Fgurnc›cogpvu"fkpu"nc"rtqx‡pekc"fg"Dct/

celona: s’abonaran les despeses realment oca-
sionades amb la presentació prèvia dels corres-
rqpgpvu"lwuvkÝecpvu0
d+" Fgurnc›cogpvu"c"cnvtgu"nnqeu<"Gn"swg"guvkiwk"

previst legal o reglamentàriament.
c) Transport de vehicle propi: El que deter-

mini la legislació vigent.
Transport públic: l’import dels bitllets.
d) Sempre que sigui possible, es facilitarà 

un vehicle al treballador o funcionari que hagi 
fÓghgevwct"fgurnc›cogpvu"rgt"tc„"fgn"ugtxgk0
g+" NÓcuukuvflpekc"c"wpc"qÝekpc"lwfkekcn"q"cfok-

nistrativa per motius relacionats amb el servei 
fora de l’horari de treball, serà compensada com 
a temps de treball extraordinari.

Article 24
Eqorngogpv"gurge‡Ýe
Gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe"guv§"fguvkpcv"c"tgvtk-

buir les condicions particulars d’alguns llocs de 
vtgdcnn"cvgpgpv"nÓgurgekcn"fkÝewnvcv"vflepkec."itcw"
de dedicació, la responsabilitat, la incompati-
bilitat, la perillositat o la penositat. S’establei-
xen els factors de nocturnitat i festivitat dins el 
eqorngogpv"gurge‡Ýe0

CAPÍTOL 4
Oknnqtgu"uqekcnu

L’Ajuntament, en el seu pressupost destinarà 
wp"hqpu"c"Ýpcp›ct"ceekqpu"k"rtqitcogu"fg"ec-
ràcter social per tal de millorar el benestar dels 
empleats públics de l’Ajuntament

Article 25
ItcvkÝecek„"rgt"cp{u"fg"ugtxgku

El personal que es trobi en servei actiu a 
l’Ajuntament d’Artés, a 1 de gener de 2006, 

tindrà dret a rebre un premi en metàl·lic de 601,00 
euros. L’expedient de concessió d’aquest premi 
s’iniciarà a instància dels/de les interessats/ades, 
okvlcp›cpv"rtgugpvcek„"fg"uqnánkekvwf"k"swg"tgw-
neixi els següents requisits:

Complir 25 anys o més de servei actiu.
Que la prestació de serveis s’hagi produït 

directament a l’Ajuntament d’Artés.

Article 26
ItcvkÝecek„"rgt"Lwdkncek„"q"fgenctcek„"fÓkpec-
rcekvcv"rgtocpgpv"cduqnwvc"q"itcp"kpxcnkfguc

Amb motiu de la seva jubilació o declaració 
d’incapacitat permanent absoluta, o gran invali-
desa el funcionari amb més de 20 anys de serveis 
prestats a l’Ajuntament d’Artés, tindrà dret a una 
itcvkÝecek„"gzvtcqtfkp§tkc"fg";23.22"gwtqu0

Article 27
Ocncnvkc"k"ceekfgpvu

La tramitació és la següent: el primer dia 
de baixa podrà efectuar-se per avis verbal o 
okvlcp›cpv"wp"ocpfcvctk"ugw."*eqowpkecpv"rgt"
escrit la incidència) a partir del segon dia es 
requereix baixa mèdica.

En cas de malaltia o accident laboral tots els 
treballadors compresos en l’àmbit d’aquest Acord 
gnu"ugt§"cdqpcv"gn"322'"fgn"ucnctk"fwtcpv"gnu"5"
primers mesos. (Si un treballador ha estat de 
baixa, per malaltia o accident laboral durant 3 
mesos consecutius o alternatius dins del període 
fÓ3"cp{."pq"vkpft§"ftgv"c"rgtegdtg"gn"322'"fgn"
salari amb motiu d’altres baixes dins els mateix 
exercici).

Aquest dret extingirà a partir del moment en 
què es constati la no veracitat de l’esmentada 
situació de malaltia a través de les inspeccions 
tècniques i de les indagacions mèdiques que es 
facin. A aquest efectes la corporació contractarà 
els serveis d’una mútua per fer el seguiment de 
les baixes per malaltia.

Es crearà una comissió paritària que decidirà 
gn"ftgv"c"eqpvkpwct"rgtegdgpv"gn"322'"fgn"ucnctk"
d’aquells casos en què es produeixi una baixa su-
rgtkqt"cn"vgtokpk"Ýzcv"swg"igpgtc"cswguv"ftgv0

En el cas que la mútua doni l’alta (després de 
3 mesos de la baixa) i el treballador segueixi de 
dckzc."fgkzct§"fg"rgtegdtg"gn"322'0

Article 28
Clwvu"gurgekcnu"rgt"Ýnnu"fkuokpw•vu."cod"ogu"fgn"
55'"fg"fkuokpwek„."cod"egtvkÝecek„"KECUU

En cas d’haver-hi una disminució supe-
tkqt"cn"55'"jk"jc"fÓjcxgt"wpc"egtvkÝecek„"fg"
l’ICASS.
Fgn"55"cn"87'"fg"fkuokpwek„<"582.83"gwtqu"

anuals.
Ogu"fg"87'<"823.23"gwtqu"cpwcnu0

Article 29
Clwv"rgt"pckzgogpv"fg"Ýnn1gu"1"q"cfqrek„

S’estableix una aportació de 150 euros per 
Ýnn1c0

Article 30
Cuugiwtcpegu"k"cuukuvflpekc"lwt‡fkec

La Corporació garantirà l’assistència ju-
rídica i/o defensa als funcionaris que actuïn 
com a denunciants o denunciats en un judici 
com a conseqüència de l’exercici de les seves 
funcions.

Article 31
Tgpqxcek„"fgn"rgto‡u"fg"eqpfwkt

A les persones que requereixin un especial 
permís de conducció, (brigada i policia), per 
desenvolupar el seu lloc de treball, l’Ajuntament 
els retribuirà les despeses per renovació d’aquest 
permís especial.

Article 32
Bestretes

Cada funcionari podrà demanar una bes-
treta anual reintegrable de com a màxim de 2 
mensualitats a retornar, sense interessos, en 12 
terminis prorrogables, segons informe de la 
Comissió Paritària.

A títol orientatiu i en cap cas exclusiu es deli-
miten les següents prioritats per a la sol·licitud 
d’aquestes bestretes:

a) Malaltia greu pròpia o de familiar a càrrec 
seu que ocasioni despeses extraordinàries.

b) Sinistre al seu habitatge amb pèrdua de 
béns, robatori, incendi o explosió.

c) Aquells casos en què una emergència com-
promet greument el desenvolupament normal 
d’una situació familiar o personal.

d) Necessitat ineludible aliena a la volun-
tat del treballador i objectivament necessària 
i demostrable.

Article 33
Qtvqf”pekc."rt”vguku"qewnctu"k"cwfkvkxgu

Ortodòncia (dentadura, implants, empas-
tos, etc.), pròtesis oculars, auditives i ortopèdia 
(ulleres, lents, renovació de vidres, plantilles, 
etc.), (es podrà pagar prèvia presentació de la 
hcevwtc"k"lwuvkÝecpv"oflfke+"gn"72'"fgn"equv"Ýpu"
a un màxim de 180,30 euros. Aquest import es 
podrà percebre cada 2 anys.

CAPÍTOL 5
Rtqoqek„."hqtocek„"k"ecttgtc"cfokpkuvtcvkxc

Article 34
Rtqxkuk„"fg"Xcecpvu"k"ugngeek„"fg"rgtuqpcn

La selecció de personal es farà d’acord amb el 
règim jurídic aplicable, respectant-se sempre els 
principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

Les proves de personal sempre seran equi-
valents, tant per a personal subjecte a contracte 
ncdqtcn"eqo"rgn"hwpekqpctk."okvlcp›cpv"qrqukek„."
concurs o concurs-oposició, sense excepció.

Podrà establir-se per escrit un període de pro-
va que, segons els nivells assimilats als grups 
de funcionaris de l’article 28, en cap cas podrà 
accedir de: grups A i B: 6 mesos, grup C: 4 me-
sos, grup D: 3 mesos i grup E: 2 mesos.

Article 35
Hqtocek„

Es reconeix la formació com un dret i un deure 
dels funcionaris i l’Ajuntament proporcionarà i 
facilitarà la seva formació.

La Corporació incrementarà substancial-
ment l’oferta de formació i la vincularà al des-
envolupament de la carrera administrativa i la 
promoció.

També s’acorda abordar la formació de forma 
sistemàtica i continuada, de manera que consti-
tueixi un procés constant, dinàmic i actualitzat, 
orientat a la consecució de resultats.
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D’acord amb l’article 140 iss del Reglament 
del Personal al Servei de les Entitats Locals, 
els funcionaris tenen el dret d’assistir a cursos 
de formació i perfeccionament amb la periodi-
citat i característiques i condicions d’accés que 
s’estableixin.

En conseqüència, la Corporació facilitarà la 
formació dels diversos col·lectius, organitzant 
cursos propis o facilitant l’assistència a d’altres 
fora de l’Ajuntament. S’informarà al personal 
dels cursos que realitzin dins o fora de l’Ajunta-
ogpv."okvlcp›cpv"cpwpek"cn"vcwngt"fg"rgtuqpcn0

La Corporació garanteix la concessió de les 
hores necessàries per l’assistència a cursos de 
perfeccionament professional quan el seu con-
tingut estigui directament relacionat amb el 
lloc de treball o la seva carrera professional en 
l’administració.

El personal comprès en l’àmbit d’aquest acord 
realitzarà els cursos de capacitat professional 
o de reciclatge per adaptació a un nou lloc de 
treball que determini l’administració.
Rgt"eqnángevkwu"gurge‡Ýeu."k"vcodfi"uk"jq"tg-

swgtgkz"gn"hwpekqpcogpv"gÝekgpv"fgnu"ugtxgku."
es poden establir amb caràcter obligatori curs 
de perfeccionament per al desenvolupament 
adequat dels llocs que ocupen. En aquest cas 
si el curs es realitza fora de l’horari laboral, 
aquestes hores s’hauran de compensar amb hores 
laborals festives.
C"Ý"fg"xcnqtct"nc"eqpxgpkflpekc"q"pq"fg"nc"hqt-

mació, es crearà una comissió de formació amb 
presència dels representats dels treballadors.

Article 36
Etgcek„."oqfkhkecek„"q"uwrtguuk„"fg"nnqeu"q"
ecvgiqtkgu
Fg"nc"etgcek„."oqfkÝecek„"q"uwrtguuk„"fgnu"

llocs de treball, que correspon a la Corporació, 
s’informarà als representants del personal. Es 
respectaran els drets legítimament adquirits 
d’acord amb allò previst en aquest Acord, i la 
normativa que sigui d’aplicació.

Article 37
Rtqoqek„"rtqhguukqpcn"k"ecttgtc"cfokpkuvtc-
tiva

Es crearà una Comissió Tècnica per tal de 
tractar aquests aspectes transcorreguts 6 mesos 
de la signatura del present Conveni.

Article 38
Oqdknkvcvu"rgt"xkqnflpekc"fg"iflpgtg

En aplicació de la llei orgànica 1/2004 de 
mesures de protecció integral contra la violèn-
cia de gènere, l’Ajuntament d’Artés aplicarà 
les següents mesures per tal de garantir que 
conciliïn els requeriments de la relació laboral 
i de l’ocupació pública amb les circumstàncies 
d’aquelles treballadores o funcionàries que pa-
teixin violència de gènere:

1. L’Ajuntament d’Artés es compromet a 
informar la persona afectada per violència de 
gènere de les vacants existents. (D’acord amb 
el que expressa la llei referent a les Relacions 
de Llocs de Treball pel que és competència de 
les administracions públiques).

2. Aquesta informació es produirà amb un 
màxim d’1 setmana. I es concedirà la mobilitat, al 
lloc demanat d’aquesta relació de vacants, a partir 
del moment que ho sol·liciti la interessada.

3. La persona afectada per violència de gènere 
tindrà la possibilitat de suspendre l’excedència, 
demanada per aplicació de la Llei integral contra 
la violència de gènere, en el moment que exis-
teixi una vacant a la qual podrà accedir amb 
caràcter preferent.

4. En cas que no hi hagi cap vacant dota-
da pressupostàriament i no coberta, i sempre 
d’acord amb el que expressa la llei referent a 
les Relacions de Llocs de Treball:

Si existeixen vacants ocupades per treba-
lladors amb contracte d’ interinitat s’obrirà la 
possibilitat a un intercanvi temporal de llocs de 
treball entre la persona afectada per violència 
de gènere i l’interí.

Si existeixen vacants a amortitzar es man-
tindran temporalment i podran ser ocupades 
de forma temporal per la persona afectada per 
violència de gènere.

5. La reducció horària, la modificació de 
l’horari o l’excedència tindran vigència a partir 
del moment en què la dona ho sol·liciti.

No es tindran en compte els retards i les ab-
sències del treball en els plans de productivitat 
o d’altres formes que valorin el treball efectiu 
i/o presencial.

CAPÍTOL 6
Ugiwtgvcv"k"ucnwv"ncdqtcn

Article 39
Salut laboral

1. A l’empara de la Llei 31/1995, de 8 de no-
vembre, i el seu posterior desenvolupament, 
gn"vtgdcnncfqt"vfi"ftgv"c"wpc"rtqvgeek„"gÝec›"gp"
matèria de seguretat i salut en el treball, així com 
ha d’observar i posar en pràctica les mesures 
de prevenció de riscos que s’adoptin legalment 
i reglamentàriament i, en concret, dintre del 
compliment íntegre de l’esmentada llei, a:

a) Conèixer detalladament i concretament 
els riscos als quals està exposat en el seu lloc 
de treball, les avaluacions d’aquest risc i les 
mesures preventives per evitar-lo.

b) Interrompre la seva activitat, en cas ne-
cessari, quan aquesta suposi un risc immediat 
i greu per a la seva salut o la seva vida.

c) Vigilar la seva salut intentant detectar pre-
eq›ogpv"rquukdngu"ocnu"qtkikpcvu"rgnu"tkuequ"c"
què està exposat.

d) Rebre una formació adequada en salut 
laboral en temps computable com a hores de 
treball.
g+" DgpgÝekct/ug"fg"tgfweekqpu"fg"nc"lqtpcfc"

laboral quan es trobin exposats a sistemes de 
treball perjudicial o tòxics, sempre i quan no 
s’aconsegueixi una prevenció adequada.

f) Totes aquelles, altres competències i obli-
gacions determinades per la legislació vigent.

2. La Corporació haurà de:
a) Promoure, formular i aplicar una política de 

seguretat i higiene adequada als seus centres de 
treball i facilitar la participació dels treballadors 
en aquesta tasca.

També haurà de garantir una formació adequa-
da i pràctica en aquestes matèries als funcionaris 
de nou accés, o quan canviïn llocs de treball i s’ha-
gin d’aplicar noves tècniques, equips i materials 
que puguin ocasionar riscos al treballador, als 
seus companys o a terceres persones.

El personal està obligat a seguir aquests en-
senyaments i a realitzar les pràctiques que es 
facin dins de la jornada de treball o en altres 
hores fora de la jornada de treball.

b) Determinar i avaluar els factors de risc 
que puguin afectar la seguretat i la salut del 
personal, tant de les instal·lacions com de les 
eines de treball, manipulació de productes o 
procediments.

c) Elaborar, en el termini màxim d’1 any, 
després de signar aquest Acord, un pla de pre-
venció, salut i seguretat que prevegi, entre altres 
aspectes, actuacions i inversions en millores de 
les condicions de treball i la neutralització dels 
factors de risc.

d) informar regularment sobre l’absentisme 
laboral i les seves causes, els accidents en acte 
de servei i els índexs de sinistres.

e) Totes aquelles, altres competències i obli-
gacions determinades per la legislació vigent.

Article 40
Fgngicv"fg"Rtgxgpek„"fg"Ugiwtgvcv"k"Ucnwv

A l’Ajuntament es constituirà el Delegat de 
Prevenció de Seguretat i Salut, segons recull 
l’article 34. d) de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals.

1. Seran funcions d’aquest Delegat:
a) Conèixer directament la situació relativa a 

la prevenció de riscos en cada lloc de treball tot 
realitzant les visites que siguin necessàries.

b) Conèixer tots aquells documents i infor-
mes relatius a les condicions de treball que si-
guin necessaris per al compliment de les seves 
funcions.

c) Investigar les causes d’accidents i malalties, 
ja siguin o no laborals, fent les anàlisis oportunes 
sobre l’absentisme laboral, i proposar a la Corpo-
ració les mesures que cal prendre en cada cas.
f+" Rtqoqwtg"gp"nc"Eqtrqtcek„"nÓqdugtxcp›c"

de les disposicions vigents en matèria de sa-
lut laboral i en concret el que disposa l’article 
anterior.

e) Estudiar i promoure les mesures correc-
tores en ordre a la prevenció de riscos professi-
onals, protecció a la vida, etc.

f) Proposar anualment a la Corporació un 
pressupost destinat a la millora de les condicions 
de treball en matèria de salut.

g) Totes aquelles altres competències i obli-
gacions que determina la legislació vigent.

2. El representant dels treballadors de Segu-
retat i Salut exercirà com a delegats de prevenció, 
cod"ngu"hwpekqpu"gurge‡Ýswgu"gp"ocvfltkc"fg"
prevenció de riscos en el treball següent:

a) Ser informats per la Corporació dels riscos 
i del resultat de les avaluacions de prevenció.

b) Informar i formar als funcionaris en ma-
tèria de seguretat i salut laboral.

c) Ser consultats, prèviament, quan es vulguin 
kpvtqfwkt"pqxgu"vgepqnqikgu"q"oqfkÝect"rtqeguuqu"
productius, locals de treball o adquisició de nous 
equips i, en general, totes aquelles mesures que 
puguin afectar la salut i la seguretat de manera 
immediata o transcorregut un període de temps. 
Un cop emesa l’opinió raonada dels representants 
dels treballadors, la Corporació estarà obligada 
a motivar per escrit les seves raons, en cas de no 
assumir l’opinió expressada.

d) Proposar a la Corporació totes les ini-
ciatives que considerin pertinents per tal de 
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millorar les condicions de treball i proposar la 
realització de campanyes i cursets de formació 
i sensibilització dels treballadors en matèria de 
salut, medi ambient laboral i seguretat i higiene 
en l’àmbit de la feina.

e) Paralitzar les activitats quan s’apreciï 
l’existència d’un risc greu, inevitable i imminent, 
i sol·licitar la convocatòria urgent del Delegat 
de Prevenció de Seguretat i Salut.

f) Ser consultats prèviament a l’hora de pren-
dre decisions sobre inversions i despeses o mo-
fkÝecekqpu"fg"rtqeguuqu"fg"vtgdcnn"swg"rwiwkp"
tenir alguna repercussió sobre el medi ambient 
laboral i, en particular, el control d’emissions i 
el tractament de deixalles.

g) Ser informats dels seguiments o de les 
comprovacions d’incapacitat temporal que s’ins-
trueixin i de la causa i els criteris que les motiven, 
així com del seu resultat amb l’avaluació que els 
correspongui.

h) Totes aquelles altres competències i obli-
gacions que determini la legislació vigent.

Article 41
Eqokvfl"fg"Ugiwtgvcv"k"Ucnwv

Tal com preveu la llei 31/1995 de prevenció de 
riscos laborals, es crearà un Comitè de Seguretat 
i Salut en representació peritaria: 2 representants 
de l’empresa i 2 dels treballadors.

Aquest Comitè es reunirà, com a mínim, 
trimestralment i serà l’òrgan de consulta dels 
treballadors/es.

Article 42
Tgeqpgkzgogpv"oflfke

Anualment, la Corporació oferirà un reconei-
xement mèdic voluntari al personal, que tindrà en 
compte fonamentalment les característiques del 
lloc de treball que ocupi el funcionari. L’expedi-
gpv"oflfke"ugt§"eqpÝfgpekcn."vqv"k"swg"nÓkpvgtguucv"
tindrà coneixement del seu resultat.

Article 43
Ecrcekvcv"fkuokpw•fc
Swcp"gu"ocpkhguvk"cod"egtvkÝecv"oflfke"qÝekcn"

i en coincidència amb el de la Mútua que el lloc 
de treball o l’activitat desenvolupada perjudica 
a una persona determinada, serà traslladada, a 
petició seva (sempre que sigui possible atenent a 
les possibilitats organitzatives) a un altre lloc de 
treball de la mateixa categoria i especialitat.

La Corporació haurà de fer accessibles els 
locals i llocs de treball als treballadors amb con-
dicions físiques disminuïdes i haurà d’eliminar 
ngu"dcttgtgu"k"gnu"qduvcengu"swg"fkÝewnvgp"nc"ugxc"
mobilitat física.

Article 44
Rtqvgeek„"fg"nÓgodct§u

Si l’avaluació de riscos posa de manifest l’exis-
tència d’un risc per a la seguretat o la salut de la 
dona embarassada, o una possible repercussió 
sobre l’embaràs o la lactància de les treballa-
dores, s’adoptaran les mesures necessàries per 
gxkvct"nÓgzrqukek„"c"cswguv"tkue."okvlcp›cpv"nÓcfcr-
tació de les condicions de treball o del temps de 
dedicació de la treballadora afectada. Aquestes 
mesures inclouran, quan sigui necessari, la no 
realització de treball nocturn o a torns.

Si no és possible l’adaptació de les condicions 
del lloc de treball, quan les condicions d’aquest 

puguin suposar un perjudici per a la salut de la 
vtgdcnncfqtc"q"fgn"pcf„."ugiqpu"egtvkÝecv"oflfke"
goflu"rgnu"ugtxgku"qÝekcnu."nc"vtgdcnncfqtc"jcwt§"
de ser traslladada a altre lloc de treball diferent, 
eqorcvkdng"cod"gn"ugw"guvcv."Ýpu"swg"rwiwk"tg-
incorporar-se a l’anterior.

Article 45
Tqdc"fg"hgkpc

La Corporació es compromet a facilitar a 
tot els funcionaris que per raó del seu treball 
ho necessiti la roba adequada a la temporada 
i a les tasques que realitzi i a la reposició de 
swcnugxqn"rg›c"vtgpecfc"q"fgvgtkqtcfc"rgt"tc„"
de la feina realitzada.

CAPÍTOL 7
Ftgvu"ukpfkecnu

Article 46
Ictcpvkgu"fg"nÓceek„"ukpfkecn

Els delegats dels treballadors tenen dret a 
exercir lliurement l’acció sindical convocant les 
reunions de la pròpia representació que s’escai-
guin, segons la legislació.

En la mesura de les seves possibilitats l’Ajun-
tament facilitarà els elements materials adients 
per a l’exercici de l’acció sindical.

Es respectaran totes les garanties i drets es-
tablerts al present Acord, la legislació que sigui 
d’aplicació i especialment la LOLS.

Article 47
Cuugodnggu
Cod"nc"pqvkÝecek„"rtflxkc"c"nÓCnecnfg."cod"4"

dies hàbils d’antelació, els delegats de personal 
podran convocar assemblees de sector i generals 
durant l’horari laboral, a escollir entre la primera 
i l’última hora de la jornada, preferentment. La 
seva duració no excedirà el que marqui la Llei, 
tret del període de negociació col·lectiva, el límit 
fgn"swcn"gu"Ýzc"gp"6"jqtgu"ugvocpcnu0

Article 48
Hcewnvcvu"fg"nc"tgrtgugpvcek„"eqnángevkxc

A més del que estableix la legislació vigent 
en la matèria, els representants dels personals 
gaudiran de les garanties i facultats següents:

a) Els representants del personal tindran 
dret a reunir-se per atendre les consultes, pe-
ticions, etc., de tots els empleats públics que 
ho sol·licitin.

b) No es comptabilitzaran com hores sindicals 
les que s’utilitzin per a la negociació i seguiment 
de conveni.

c) La Corporació facilitarà a la representació 
del personal, el local i mitjans materials necessa-
ris pel compliment de les seves funcions.

d) Tots els membres de la representació del 
personal disposaran de les 15 hores mensuals 
que estableixen les disposicions vigents per 
exercir les seves funcions. No obstant, es podrà 
gaudir, prèvia comunicació, i sempre i quan el 
servei ho permeti, d’un major nombre d’hores per 
ecwugu"rwpvwcnu"k"lwuvkÝecfgu0"Gnu"ogodtgu"fg"nc"
representació del personal podran fer acumulació 
d’hores en les formes i condicions establertes 
per la legislació vigent.

e) Els membres de la representació del per-
sonal podran, sense pertorbar el servei, publicar 

i distribuir qualsevol comunicat que sigui d’in-
terès laboral/o social.

f) La Corporació facilitarà a la representació 
del personal fotocòpia de totes aquelles dispo-
ukekqpu"ngicnu"swg"rwdnkswkp"gnu"fkctku"qÝekcnu"k"
siguin d’interès laboral i/o social.

g) Els membres de la representació dels 
treballadors amb responsabilitats sindicals o 
polítiques a nivell local, comarcal, provincial, 
autonòmic o estatal, se’ls concedirà el temps 
necessari per assistir als actes o reunions, quan 
siguin convocats al respecte.

h) Els representants dels treballadors seran 
pqvkÝecvu"fg"vqvu"gnu"gzrgfkgpvu"k"ucpekqpu0

Així mateix podran assistir a les comparei-
xences dels treballadors expedientats, prèvia 
manifestació de l’interessat.

Qualsevol canvi de lloc de treball, que suposi 
oqfkÝecekqpu"fg"hwpekqpu."ecvgiqtkc."tgvtkdwek„"
q"xctkcek„"jqt§tkc."gu"pqvkÝect§"rtflxkcogpv"cnu"
representants dels treballadors i mai serà en 
perjudici de l’afectat.

En qüestions d’horaris és serà especialment 
respectuosos i es procurarà que qualsevol canvi, 
pq"ukipkÝswk"ecr"rgtlwfkek"rgt"nÓchgevcv0

Article 49
Eqorgvflpekc"k"tgrtgugpvcek„"eqnángevkxc

A més a més dels que estableix la legislació 
vigent en la matèria, la representació del personal 
tindrà les competències següents:

a) Rebre informació de tots els assumptes i 
decisions que afectin al personal.

b) Plantejar i negociar els assumptes en ma-
tèria de personal: condicions de treball, horaris, 
calendari, vacances, bestretes, contractacions i 
promocions internes.

c) La representació del personal tindrà dret a 
emetre informe previ, de caràcter no vinculant, 
sobre aquelles decisions que hagin d’estar de-
batudes pel plenari de l’Ajuntament en matèria 
de personal, i acords i resolucions que suposin 
oqfkÝecekqpu"fgn"tfliko"lwt‡fke."ucpekqpu"k"tfliko"
general de prestacions de serveis. La represen-
tació del personal podrà emetre informe, en 
qualsevol altre expedient en matèria de perso-
pcn"swg"uwrquk"cniwpc"oqfkÝecek„"fgn"tfliko"
jurídic existent. No obstant la no realització 
dels informes anteriors no comportarà, en cap 
cas, la nul·litat de l’acord, sempre i quan s’hagi 
uqnánkekvcv"cod"cpvgncek„"rtflxkc"uwÝekgpv."k"ock"
amb un termini inferior a 2 dies hàbils.

d) La lliure expressió de les seves opinions 
en les matèries que siguin de la seva compe-
tència.

e) La garantia de no ser discriminat en la 
promoció econòmica o professional a causa de 
l’exercici de la seva representació i dins de l’any 
següent d’expirar la representació.

f) La capacitat jurídica per exercir accions 
administratives a judicials en tot el que fa refe-
rència a la seva competència.

CAPÍTOL 8
Tfliko"fkuekrnkpctk

Article 50
Faltes

Les faltes comeses pels treballadors poden 
ser lleus, greus i molt greus. A més de les 
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previsions sobre acomiadament disciplinari 
contingudes a l’Estatut dels treballadors, es 
encuukÝswgp"gp<

1. Faltes lleus
a) 3 faltes de puntualitat al llarg d’1 mes, 

ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc0
b) 1 falta d’assistència al llarg d’1 mes, sense 

ecwuc"lwuvkÝecfc0
c) L’absència del lloc de treball en la jornada 

ncdqtcn"ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc0
d) La manca de comunicació amb antelació 

fg"nÓcduflpekc"lwuvkÝecfc"cn"nnqe"fg"vtgdcnn."nngxcv"
swg"ukiwk"korquukdng"nc"pqvkÝecek„0

e) L’ incompliment dels sistemes de control 
de presència.

f) No lliurar la baixa per malaltia en el termini 
de 2 dies naturals des de la data de la mateixa.

g) La incorrecció de paraula amb altres em-
pleats de l’Ajuntament.

h) L’ús inadequat dels materials i instal·la-
cions de l’Ajuntament.

i) L’incompliment o el compliment negligent 
de les ordres de treball emeses pels superiors 
dintre del seu àmbit de competència i responsa-
bilitat, sempre que no repercuteixi negativament 
en el servei.

j) La no comunicació, per part dels responsa-
bles del servei dels incidents o incompliment que 
s’hagin produït entre el personal al seu càrrec.

2. Faltes greus
a) La reincidència per 3 vegades en falta lleu 

al llarg de 6 mesos.
b) Les faltes reiterades d’assistència sense 

lwuvkÝecek„0
c) L’absència del lloc de treball sense causa 

lwuvkÝecfc"k"cod"rgtlwfkek"cnu"ekwvcfcpu0
d) La realització d’activitats alienes al servei 

dintre de la jornada de treball.
e) L’incompliment de les normes de trami-

tació dels expedients.
f) La simulació de la presència d’altre tre-

ballador, alterant els elements de control de 
presència o de qualsevol altra forma.

g) La incorrecció de paraula amb el públic.
h) L’assetjament sexual.
3. Faltes molt greus
a) La reincidència en falta greu al llarg de 

6 mesos.
b) L’incompliment dels deures professionals 

per negligència inexcusable.
c) L’incompliment o el compliment negligent 

de les ordres de treball emeses pels superiors 
dintre del seu àmbit de competència i respon-
sabilitat, sempre que repercuteixi negativament 
en el servei.

d) L’agressió física a qualsevol persona.
e) La violació del secret dels assumptes que 

conegui per raó de l’activitat a les dependències 
municipals.

f) L’assetjament sexual amb abús d’auto-
ritat.

Article 51
Rtguetkrek„

Les infraccions comeses pels treballadors 
prescriuran, les lleus als 10 dies, les greus als 
30 dies i les molt greus als 50 dies, a partir de la 
data en què l’empresa hagi tingut coneixement 
del que s’han comès.

Article 52
Ucpekqpu

1. Per faltes lleus. Amonestació per escrit i 
suspensió de sou i feina per un termini no su-
periors a 4 dies.

2. Per faltes greus. Suspensió de feina i sou 
de 5 a 30 dies.

3. Per faltes molt greus. Apercebre d’acomi-
adament, suspensió de feina i sou de 30 dies a 
60 dies i acomiadament. L’apercebrem pot anar 
acompanyat de suspensió de feina i sou.

Article 53
Vtcokvcek„

Les sancions motivades per faltes greus i molt 
greus hauran de ser comunicades per escrit al tre-
ballador, fent-hi constar la data i els fets que han 
motivat la sanció. En el cas de sancions per faltes 
greus i molt greus es rebrà al treballador perquè 
rwiwk"gzrnkect."pgict"q"lwuvkÝect"gnu"hgvu0

Article 54
Ecpegnáncek„

Quan no es cometin faltes lleus durant 6 me-
sos, i greus durant 1 any, es cancel·laran les faltes 
d’aquests graus que hi pugui haver en l’expedient 
personal de cada treballador.

ANNEX 1

Korqtv"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu

Increment del preu/hora habitual sense an-
tiguitat.

Hora"gzvtc

Fkc"ncdqtcdng<"rtgw"fkc"ncdqtcdng"ofiu"gn"72'

Nocturnes o festives (de 22 a 6 h): preu dia 
ncdqtcdng"ofiu"gn"97'

Festives i nocturnes: preu dia laborable més 
gn"322'

ANNEX 2

Pqtogu"gurge‡Ýswgu"rgt"c"nc"eqphgeek„"fg"ec-
ngpfctku"gp"eqnángevkwu"fgvgtokpcvu

1. Cos de vigilants
La distribució de la dedicació del personal 

fgn"equ"fg"xkikncpvu"gu"hct§"okvlcp›cpv"swcftcpvu"
anuals que encabiran la totalitat de les hores de 
dedicació.

Les persones integrades en aquest cos hauran 
de conèixer la totalitat del quadrant, així com el 
grup al qual està enquadrat.

Quan, per necessitats del servei, sigui ne-
cessari canviar una persona a un grup diferent 
al llarg d’un mateix any, aquest canvi haurà de 
ser comunicat a l’interessat/da en un termini 
mínim de 24 hores.

Quan, degut als mencionats canvis en el qua-
drant, es produeixi un escreix en la dedicació 
anual d’un màxim de 40 hores, aquestes po-
dran ser compensades al quadrant de l’exercici 
posterior. En cas que l’escreix sigui superior 
caldrà que siguin compensades com a hores 
extraordinàries

ANNEX 3

Itcwu"fg"rctgpvkw"rgt"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv

(07.142.207)


