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RESOLUCIÓ
TRE/1890/2009, de 13 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajun-
tament de Castellbisbal per al període 21.11.2008-31.12.2012 (codi de conveni 
núm. 0815312).

Vist l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Castellbisbal, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels 
seus treballadors el dia 21 de novembre de 2008, i d’acord 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, 
en relació amb el que estableix la disposició final 1.2 de la Llei orgànica 11/1985, 
de 2 d’agost, de llibertat sindical; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de rees-
tructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat 
pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de 
Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament 
de Treball, 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’Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Castellbisbal per al període 21.11.2008-31.12.2012 
(codi de conveni núm. 0815312) al Registre de convenis dels Serveis Territorials 
del Departament Treball a Barcelona.

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

Barcelona, 13 de gener de 2009

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Castellbisbal per al període 21.11.2008-31.12.2012

Article 1
Àmbit personal

Aquest acord afectarà les persones que presten els seus serveis en règim de fun-
cionari de carrera, funcionari interí, personal laboral fix i personal laboral temporal 
a l’Ajuntament de Castellbisbal.

També serà d’aplicació al personal d’altres administracions públiques en situació 
de comissió de serveis a l’Ajuntament.

Queda exclòs de la seva aplicació el personal eventual de confiança o assessora-
ment especial, que es regirà per la normativa legal vigent que li sigui d’aplicació.

Article 2
Vigència

Aquest acord entrarà en vigor a partir de la seva signatura i la seva aprovació 
pel Ple de l’Ajuntament, amb efectes de l’1 de gener de 2008 quant a retribucions, i 
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tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012. Es prorrogarà fins que no s’arribi 
a un nou acord. Per negociar-ne un de nou, caldrà denunciar el vigent amb 3 mesos 
d’antelació com a mínim.

Article 3
Vinculació

Aquest acord ha de ser objecte de consideració conjunta i constitueix un tot únic 
i indivisible, basat en l’equilibri de les recíproques obligacions i mútues contra-
prestacions assumides per les parts i, com a tal, ha d’ésser objecte de consideració 
conjunta. En conseqüència, cap de les obligacions i contraprestacions esmentades 
i pactades en aquest acord no pot ésser considerada aïlladament.

Article 4
Condicions més beneicioses

Les condicions establertes en aquest acord es consideren mínimes, per la qual cosa 
qualsevol pacte més favorable al personal, establert legalment entre l’Ajuntament 
i el treballador, qualsevol normativa de compliment obligat o qualsevol condició 
més beneficiosa legalment adquirida, serà aplicable al personal inclòs en aquest 
acord; es produirà, en aquest cas, una modificació tàcita del text d’aquest acord, 
amb l’audiència prèvia dels delegats de personal.

Article 5
Comissió Mixta de Seguiment

Es constituirà una Comissió Mixta de Seguiment que estarà integrada per 2 
membres de la Mesa de Negociació o, en el seu defecte, per 2 delegats de personal, 
i per 2 representants de la corporació.

La Comissió es reunirà, en el termini màxim de 2 dies hàbils, a sol·licitud de 
qualsevol de les dues parts. Els acords, que s’hauran d’adoptar per unanimitat, 
quedaran reflectits en l’acta de cada reunió, signada per ambdues parts. L’acta 
s’afegirà com a annex a aquest acord.

Aquesta Comissió actuarà com a òrgan d’interpretació, arbitratge, conciliació i 
vigilància d’aquest acord i les decisions es prendran per consens.

En cas de desacord o discrepància en la interpretació, les parts es sotmetran a la 
mediació del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local 
(CEMICAL), tot entenent que aquesta resolució serà vinculant per a ambdues 
parts.

Article 6
Calendari laboral

Són laborables tots els dies de l’any, excepte els 2 dies de descans intersetmanal 
(com a norma general, dissabtes i diumenges) i els festius de caràcter oficial establerts 
al calendari laboral (10 festius d’àmbit nacional, 2 festius autonòmics i 2 festius 
locals). Per al personal que treballi en caps de setmana, festes oficials o festes locals, 
tindran caràcter de festiu, per tant, els 2 dies de descans setmanal.

Amb caràcter general i aplicable a tots els serveis municipals, el nombre de dies de 
treball a l’any es fixa en 224 dies (365 dies any menys 52 diumenges, 52 dissabtes, 
14 dies de festes oficials i 23 dies laborables de vacances).

Article 7
Jornades, descans i borsa d’hores

7.1 Tipus de jornades de treball
Qualsevol jornada i horari haurà d’estar prevista en les bases reguladores del 

procés de selecció del lloc de treball afectat.
Qualsevol modificació de les condicions de jornada i horari dels treballadors/es 

haurà de ser necessàriament per acord de les dues parts.
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Jornada ordinària: la jornada de treball ordinària prevista per al personal de 
l’Ajuntament, el lloc de treball del qual no estigui definit amb una jornada especial, 
són 1.568 hores anuals, distribuïdes en 7 hores diàries en horari continuat de dilluns 
a divendres i, com a norma general, de les 8.00 a les 15.00 hores.

Jornada especial: es defineix com a jornada de treball especial aquella que, per 
motius específics del lloc de treball, tingui un horari diferent de l’ordinari.

7.2 Descans
El personal municipal amb jornada de treball continuada igual o superior a 5 

hores tindrà dret a un descans màxim de 25 minuts dins la jornada, per a l’esmorzar 
o el berenar.

7.3 Borsa d’hores OAC Ajuntament
Són les hores pendents de realització a disposar durant l’any natural per subs-

titucions i serveis sobrevinguts previstos amb aquesta finalitat. Es compensaran 
sempre d’acord entre el/la treballador/a i l’empresa. Les hores a compensar per 
necessitats sobrevingudes de manera immediata demanades per l’empresa seran 
compensades de la manera següent: 1,5 hores pendents de la borsa a compensar 
per hora de feina.

A partir del mes de novembre de l’any en curs, s’acordarà amb el/la treballador/a 
la forma de compensació de les hores pendents de realització de la borsa d’hores. 
Aquesta compensació es podrà realitzar des del 15 de novembre de l’any en curs 
fins al 15 de gener de l’any següent. Si no s’arriba a un acord, les hores pendents de 
recuperar es trauran de la nòmina.

El criteri que se seguirà, cada vegada que sorgeixi la necessitat sobrevinguda, per 
assignar a qui, dels que deuen hores, li toca cobrir-la. Serà l’ordre alfabètic i rotatiu, 
excepte si hi ha acord entre els/les treballadors/es implicats/des.

Els dies 5 de gener, Dijous Sant, 23 de juny, 24 de desembre i 31 de desembre, 
vigílies de festivitat, la jornada laboral en torn partit serà intensiva de 8.00 a 15.00 
hores.

Durant el mes de juliol i agost, els serveis administratius que realitzin torn partit 
dels edificis municipals de l’Ajuntament, Illa Esportiva, Espai Plaça, Can Margarit 
i Policia Local faran la jornada laboral intensiva de 8.00 a 15.00 hores. La resta 
d’hores del mes de juliol pendents de realització passaran a la borsa d’hores, a 
disposar durant l’any natural per a substitucions i serveis sobrevinguts, prevista 
amb aquesta finalitat.

7.4 Personal de la Brigada d’Obres
Amb caràcter general la jornada de treball prevista per aquest col·lectiu és la 

ordinària de 1.568 hores anuals, distribuïdes en 7 hores diàries en horari continuat, 
de les 7.00 a les 14.00 hores, de dilluns a divendres.

El/la cap de la Brigada i el/la Oficial de 1ª de manteniment estaran subjectes a 
servei de guàrdia els caps de setmana. El servei de guàrdia esmentat té com objectiu 
donar resposta a les possibles urgències relacionades amb el seu àmbit d’actuació 
respectiu. El personal de guàrdia té l’obligació d’estar localitzable mitjançant un 
telèfon mòbil i no podrà abandonar el servei sense abans haver trobat un substitut 
que garanteixi el servei. Es respectaran sempre les normes sobre descansos mínims 
i festius, que no podran ser inferiors a una alternança de cap de setmana de festa 
per un de guàrdia.

No es considerarà urgència cap treball pendent de la jornada laboral. També resten 
exclosos del servei de guàrdia tots els actes i treballs relacionats amb la Festa Major 
d’hivern i d’estiu i les festes de Nadal.

7.5 Personal de Cultura, Joventut, Esports, Ensenyament i Benestar Social
El personal tècnic adscrit a Cultura, Joventut, Esports i Serveis Socials i En-

senyament podrà tenir jornades especials, d’acord amb les necessitats de servei. 
Aquests horaris seran aprovats pel titular de la Regidoria de Règim Intern o 
equivalent, a proposta del cap d’àrea i amb el vistiplau del regidor/a delegat/a. 
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També es podrà aplicar la jornada especial si està prevista en les bases regula-
dores del procés de selecció del lloc de treball afectat, o bé de mutu acord amb 
el/la treballador/a afectat.

Els horaris fora de la seva jornada especial es podran compensar amb dies de 
festa o econòmicament.

7.6 Personal adscrit a centres d’ensenyament
La jornada i horaris del personal adscrit a centres d’ensenyament del municipi 

(personal docent, consergeria) s’adequarà al calendari oficial escolar. Cada any, al 
mes de juny, es confeccionarà el calendari escolar amb els directors dels centres i 
s’aplicarà a partir del setembre.

Conserges centres escolars
A partir de l’1 de gener de 2009, la jornada de treball prevista per aquest col-

lectiu és l’ordinària de 1.568 hores anuals, distribuïdes de dilluns a divendres de 
la manera següent:

Dies lectius de matí i tarda: 8 hores diàries en horari partit.
Dies lectius només de mati: 7 hores diàries en jornada intensiva.
Dies no lectius: la resta d’hores que falten per arribar a les 1.568 hores anuals, 

en jornada intensiva de matí.
L’horari concret de cadascun dels llocs de treball de conserge s’estableix en funció 

de l’horari d’entrada i sortida dels nens dels diferents centres escolars; cal preveure 
que el seu horari s’iniciarà una hora abans a l’entrada del matí, 15 minuts després de 
la sortida del migdia, 15 minuts abans de l’entrada de la tarda; igualment, s’acabarà 
30 minuts després de la sortida de la tarda.

Qualsevol modificació respecte a l’horari establert al mateix centre escolar de 
l’hora d’entrada i sortida de nens podrà suposar l’adequació de l’horari del llocs 
de treball del conserge adscrit al centre escolar concret. El nou horari s’establirà 
aplicant-hi els criteris previstos en l’apartat anterior.

Els dies de feina que quedin fora del calendari d’obertura del centre s’acordaran 
entre l’empresa i el/la treballador/a.

Conserge suport CEIP i conserge edifici Ajuntament
Amb caràcter general, la jornada de treball prevista per aquest col·lectiu és l’or-

dinària de 1.568 hores anuals, com a màxim, distribuïdes de dilluns a divendres, 
adaptant el seu horari al destí en què presta el seu servei.

Conserge Escola de Música
Amb caràcter general la jornada de treball prevista per aquest lloc de treball és 

l’ordinària de 1.568 hores anuals, distribuïdes en 7 hores diàries en jornada partida, 
de dilluns a divendres.

L’horari de tarda s’estableix en funció de l’horari d’entrada i sortida de nens a 
l’Escola de Música; cal preveure que el seu horari començarà 30 minuts abans de 
l’inici de les classes.

Qualsevol modificació, respecte a l’horari establert a l’Escola de Música, de l’hora 
d’inici de les classes, podrà suposar l’adequació de l’horari del lloc de treball de 
conserge adscrit al centre esmentat. El nou horari s’establirà aplicant-hi els criteris 
previstos en l’apartat anterior.

Personal docent Escola de Música
El calendari laboral es confeccionarà tenint en compte el calendari escolar del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per als centres docents no 
universitaris, amb les particularitats següents:

Des de la finalització de les classes fins al 15 de juliol, i de l’1 de setembre fins a 
l’inici de les classes, els professors realitzaran les tasques que l’equip directiu con-
sideri oportunes per al bon funcionament del centre, com, tancar el curs, preparar 
el nou curs, confeccionar horaris, revisar programacions, revisar materials i espais, 
fer valoracions dels cursos, etc.
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En el període comprès entre el 16 i el 31 de juliol, el personal docent estarà exempt 
d’assistir al centre en concepte de serveis extraordinaris o especials realitzats durant 
el curs escolar, a no ser que la direcció del centre en requereixi l’assistència a actes 
concrets; en aquest cas, la seva presència serà obligatòria.

La jornada de treball prevista per aquest personal s’establirà per les necessitats 
que es generin per cada curs concret, en funció de la demanda existent per cada 
especialitat musical.

Com que l’horari lectiu de classes de l’Escola de Música es porta a terme priorità-
riament a les tardes, de les 16.00 a les 21.00 hores, la jornada del seu personal docent 
es realitzarà majoritàriament en horari de tarda i en el marge establert esmentat.

Qualsevol modificació de l’horari lectiu de l’Escola de Música podrà suposar 
l’adequació dels horaris establerts per cada lloc de treball.

En relació a les hores lectives, les de preparació i les de permanència s’estableix 
la proporció següent: per cada 4 hores lectives, correspon la realització de 2 hores 
de preparació i 1 hora de permanència.

Abans de l’inici de cada curs i per cada curs en concret, en funció de la demanda 
d’ensenyaments musicals de les diferents especialitats que s’ofereixen, es podrà 
modificar la jornada de cadascun dels llocs de treball de professor de música.

Igualment, abans de l’inici de cada curs, s’adequaran cadascun dels horaris 
establerts a l’horari que la direcció del centre estableixi per cadascuna de les 
especialitats musicals que s’imparteixen, tot intentant, en la mesura del possible, 
concentrar el màxim d’hores continuades i en el mateix dia laborable per cadascun 
dels llocs de treball.

Personal docent adscrit a l’Escola d’Adults
La jornada de treball prevista per aquest personal s’establirà per les necessitats 

que es generin per cada curs concret, en funció de la demanda existent. Com que 
l’horari lectiu de classes de l’Escola d’Adults es porta terme a les tardes, de les 16.00 
a les 21.00 hores, l’horari del seu personal docent es realitzarà en horari de tarda i 
en el marge horari esmentat.

Qualsevol modificació de l’horari lectiu de l’escola d’adults podrà suposar l’ade-
quació dels horaris establerts per cada lloc de treball.

Abans de l’inici de cada curs i per cada curs en concret, en funció de la deman-
da, es podrà modificar la jornada de cadascun dels llocs de treball de professor 
d’adults.

Igualment, abans de l’inici de cada curs, s’adequaran cadascun dels horaris 
establerts a l’horari que la Regidoria d’Ensenyament estableixi per cada curs, tot 
intentant, en la mesura del possible, concentrar el màxim d’hores continuades i en 
el mateix dia laborable per cadascun dels llocs de treball.

7.7 Policia
7.7.1 Amb caràcter general la jornada de treball prevista per aquest col·lectiu és 

l’especial de 1.792 hores anuals, distribuïdes en 8 hores diàries, en horari continuat 
i subjecte a torns.

Durant la vigència d’aquest acord es reduirà la jornada de treball fins arribar a 
les 1.568 hores, de forma esglaonada i de la manera següent:

38 hores, a partir de l’1 de gener de 2009.
36 hores, a partir de l’1 de gener de 2010.
35 hores, a partir de l’1 de gener de 2011.
7.7.2 Horari de la jornada laboral
Hi haurà 3 torns de treball de caràcter general i un torn de caràcter especial 

denominat torn partit:
Torn general de matí: de les 6.00 hores a les 14.00 hores.
Torn general de tarda: de les 14.00 hores a les 22.00 hores.
Torn general de nit: de les 22.00 hores a les 6.00 hores.
Torn partit: 8 hores diàries, de dilluns a divendres, distribuïdes entre el matí i 

la tarda.
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Els torns de treball de caràcter general seran rotatius. Aquesta rotació es farà 
cada 2 mesos, tenint la previsió que tots els funcionaris facin el mateix temps en 
els diferents torns durant tot l’any.

Cap funcionari/a podrà estar en el torn general de nit més de 2 mesos de forma 
continuada, a menys que ho sol·liciti de forma voluntària.

No es podran fer canvis de torn abans dels 2 mesos esmentats anteriorment, llevat 
d’acord explícit amb el funcionari/a afectat.

Entre els canvis de torn hauran de passar com a mínim 36 hores. No obstant 
això, per reforçar el torn de nit durant el cap de setmana, aquest descans es podrà 
reduir a 24 hores.

Per atendre necessitats particulars manifestades expressament, el cap de la Policia 
podrà autoritzar canvis de torn entre els membres del cos.

El torn de treball partit només es podrà assignar als membres de la Policia Local 
que s’hi adscriguin voluntàriament i d’acord entre ambdues parts. Aquesta adscripció 
tindrà, en qualsevol cas, una durada mínima de 6 mesos.

Si no hi ha un altre acord entre les parts, els llocs de treball configurats de segona 
activitat també tindran assignada una jornada intensiva de matí, per realitzar de dilluns 
a divendres i caps de setmana festius, sense estar subjecta als torns de servei.

7.7.3 Dies festius i festivitats
S’entén com a dia festiu aquell dia que el funcionari té planificat en el quadrant 

de servei com a dia lliure de serveis a tots els efectes.
Els membres del cos que realitzin horari seguit de matí, tarda i nit gaudiran de dia 

festiu en festivitat, setmanalment i de forma alternativa, de forma que 2 setmanes 
coincidiran els 2 dies festius amb festivitats de la setmana (dissabte i diumenge) i 
la següent, no.

Els membres del cos que realitzin horari partit gaudiran de dissabte i diumenge 
com a dies festius.

7.7.4 Vacances
Els membres de la plantilla de la Policia Local gaudiran de vacances durant els 

mesos de juliol i agost.
Aquest període pot ser modificat, previ acord entre els membres de la plantilla 

que així ho sol·licitin i Prefectura.
7.7.5 Serveis mínims
En qualsevol cas caldrà garantir que el servei ordinari estigui cobert en els dies 

i pels funcionaris que s’indiquen:
Laborables, llevat dels dissabtes
Torns de matí i tarda: 3 funcionaris
Torn de nit: 2 funcionaris
Torn partit (si està actiu): 1 funcionari.
Festivitats, dissabtes, períodes de vacances: 2 funcionaris en torns de matí, tarda 

i nit.
Aquests serveis es revisaran en cas d’augment de la plantilla de la Policia Local.
7.7.6 Quadrants de servei
L’adscripció individualitzada i concreta de cada membre del cos a un torn i a 

una data, es farà a través del quadrant del servei, que redactarà el cap de la Policia 
Local.

En la confecció del quadrant es respectaran els principis següents:
La data límit per a l’exposició del quadrant de l’any entrant serà el 30 de no-

vembre.
Qualsevol modificació requerirà de l’aprovació de l’alcalde/alcaldessa o del seu 

regidor/a delegat/da i, en casos d’urgència, del cap de la Policia Local.
7.7.7 Baixes del servei
Les baixes del servei dels membres de la Policia Local per qualsevol motiu, com, 

per exemple, incapacitat temporal, llicències o indisposicions, seran cobertes com 
a modificacions del quadrant de servei, pels membres que tinguin assenyalats dies 
festius d’acord amb el que preveu l’article anterior.
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Aquestes substitucions s’oferiran primer als que, voluntàriament, acceptin la 
modificació. Cas que no hi hagi voluntaris per cobrir la baixa, la Prefectura asse-
nyalarà, amb notificació expressa i per escrit al funcionari/a afectat, els membres 
que hagin de prestar servei, inicialment entre els funcionaris adscrits al mateix torn; 
posteriorment, entre la resta de la plantilla.

En cap cas cap membre de la Policia Local podrà treballar 8 festivitats seguides 
(4 caps de setmana).

Caps de torn
El/a cap de torn serà un comandament (sergent o, en els seu defecte, un caporal). 

Quan, per necessitats del servei un agent hagi de fer funcions de cap de torn, li serà 
abonada la quantitat de 10 euros per dia.

Quan, per raons de servei, coincideixin un comandament realitzant hores extres 
i un/a agent com a cap de torn, el comandament assumirà la funció esmentada, 
sempre que no s’expressi el contrari.

Article 8
Control de presència, lexibilitat horària i puntualitat

8.1 Control de presència
El control de presència s’estableix per a tot el personal de l’Ajuntament, atenent 

les diverses ubicacions físiques i les característiques específiques de cada lloc de 
treball.

El control de presència s’efectuarà mitjançant el sistema informàtic establert 
i els fulls d’incidències i , amb aquesta finalitat, se seguiran les determinacions 
següents:

Tot el personal subjecte a aquest acord disposarà d’una targeta d’identificació 
de control horari.

Tot el personal estarà obligat a utilitzar el rellotge instal·lat amb aquesta finalitat o el 
sistema de marcatge equivalent indicat per l’Ajuntament, tant a l’entrada com a la sortida 
de cada jornada o tram horari, així com a les entrades i sortides interhoràries.

L’exempció del compliment del control horari per qualsevol treballador/a de 
l’Ajuntament s’haurà de demanar per escrit i s’haurà de resoldre expressament.

El retard a l’inici de la jornada de treball, així com la superació del temps màxim 
establert per a l’esmorzar/berenar, es consideraran faltes de puntualitat.

Es prendran les mesures oportunes en cas que un treballador/a, de forma reite-
rada, incompleixi el que aquí s’estableix respecte a l’obligació de fitxar, així com 
respecte a la puntualitat.

En relació a les sortides dins de la jornada de treball, tots els treballadors/es amb 
obligació de fitxar han de complir, respecte a cada tipus de sortida, el següent:

Sortida de treball:
Totes les sortides que es realitzin per treball hauran de ser marcades al rellotge 

horari.

Sortida personal:
Totes les sortides de tipus personal hauran de ser conformades prèviament pel 

cap d’àrea o servei, o pel regidor, mitjançant el full d’incidències.
Totes les sortides que es realitzin de tipus personal hauran de ser marcades al 

rellotge horari. Igualment, haurà de ser marcada l’entrada passant la targeta pel 
rellotge horari.

Esmorzar/berenar:
Les sortides per aquest concepte no estan subjectes a autorització. Tenen dret 

al descans de 25 minuts tots els treballadors que realitzin una jornada continuada 
de 5 hores o més.

Es considera sortida per esmorzar/berenar les que suposin sortir de l’edifici i les 
que suposin anar al menjador (únic lloc habilitat amb aquesta finalitat). Per tant, 
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en un i altre cas hauran de ser marcades al rellotge horari. Igualment, haurà de ser 
marcada l’entrada passant la targeta pel rellotge horari.

Queden exempts de marcar al rellotge per aquesta incidència, el personal que, 
per motius de feina, no estigui als edificis municipals.

Sortida per formació:
Les sortides per aquest concepte requeriran autorització prèvia mitjançant el 

full d’incidències.
Totes les sortides per formació, a excepció de les que, per l’hora i el lloc de rea-

lització, el treballador/a estigui autoritzat a anar directament al curs, hauran de ser 
marcades al rellotge horari.

Sortida per hores sindicals:
Les sortides per aquest concepte no estan subjectes a autorització, però cal que, 

mitjançant el full d’incidències, els/les delegats de personal, en comuniquin la 
realització al Departament de RRHH.

Es considera sortida per hores sindicals totes les hores que es destinin a aquest 
concepte, tant les que suposin sortir de l’edifici com les que no. Per tant, en un i 
altre cas hauran de ser marcades al rellotge horari. Igualment, haurà de ser marcada 
l’entrada passant la targeta pel rellotge horari.

8.2 Flexibilitat horària
Es podrà gaudir de flexibilitat horària entre un quart d’hora abans i mitja hora 

després de l’hora d’entrada, tant en horari de matí com de tarda, sempre que no 
afecti la prestació del servei. La recuperació d’aquest temps es farà durant el mateix 
dia en què es realitzi.

Amb motiu de compaginar el permís de flexibilitat horària esmentat amb la 
garantia de la prestació del servei, queda exclòs de la possibilitat de gaudir de fle-
xibilitat horària, el personal adscrit a algun dels col·lectius següents:

Policia Local.
Conserges.
Personal docent respecte a hores lectives.
Personal de la Brigada.
L’horari d’entrada per als col·lectius que no puguin gaudir de la flexibilitat horària 

tindrà, independentment de l’hora de la seva entrada, un marge horari de 10 minuts. 
Malgrat això, per tal d’evitar-ne l’ús continuat o inadequat, es considerarà falta de 
puntualitat acumular, per aquest concepte, més de 60 minuts mensuals, comptats 
per mesos naturals o part proporcional.

Igualment, no podrà disposar del permís de flexibilitat horària esmentat, el per-
sonal adscrit a qualsevol lloc de treball d’oficines d’atenció al públic i que estigui 
subjecte a l’horari establert d’atenció al públic i del qual depengui, exclusivament, 
l’obertura de l’oficina pròpiament dita.

Amb caràcter excepcional i temporal i prèvia autorització, es podrà flexibilitzar l’horari 
amb motiu de la necessitat de compaginar la vida familiar amb la laboral, sempre que 
es comuniqui mitjançant full d’incidències i amb una antelació mínima de 5 dies, i se 
n’autoritzi tant el gaudiment com la forma de recuperació proposada pel treballador/a.

Aquest permís podrà ser gaudit de forma continuada mentre es existeixi la pro-
blemàtica familiar que ha donat lloc al permís de flexibilitat i sempre que no suposi 
que el servei quedi descobert.

8.3 Puntualitat
Es consideraran falta de puntualitat els supòsits següents:
L’arribada al lloc de treball fora de l’horari establert, tenint en compte, si és el 

cas, el permís de flexibilitat horària previst a l’apartat anterior.
La falta de recuperació de la flexibilitat horària en el mateix dia en què s’ha 

exercit.
La utilització de més de 25 minuts en la llicència diària per absentar-se del lloc 

de treball per a l’esmorzar/berenar.
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L’incompliment de l’obligació de fitxar.
La puntualitat s’avaluarà, prioritàriament ,a través de la informació recollida 

pel sistema informàtic de presència, així com pels justificants i fulls d’incidències 
presentats pels treballadors al Departament de Recursos Humans.

Article 9
Permís retribuït de Nadal

Durant el mes de desembre i fins al dia 7 de gener de l’any següent, el personal 
tindrà dret a un permís retribuït consistent en el gaudiment de 4 dies laborables, 
sempre i quan el servei quedi cobert amb 1/3 de la dotació de plantilla.

Aquests dies s’hauran de sol·licitar i autoritzar abans del 15 de novembre de 
l’any en curs.

En cas que els/les treballadors/es no arribin a un acord sobre els dies a disposar 
amb la garantia d’1/3 de dotació de plantilla exigible, el Departament de Recursos 
Humans establirà i assignarà els treballadors que gaudiran d’1 dels 2 torns alternatius 
de 4 dies laborables consecutius, que s’estableixen des del 31 de desembre enrere 
i des de l’1 de gener endavant.

Els 4 dies laborables en què consisteix aquest permís es poden ajuntar amb dies de 
vacances, altres dies de permís o de dies d’assumptes propis, sempre i quan el servei 
ho permeti; serà prioritària la petició de permisos davant la petició de vacances.

El personal que, per la seva data d’ingrés al servei de l’Ajuntament (inferior a 1 
any d’antiguitat), no li correspongui gaudir de la totalitat dels 4 dies laborables pre-
vistos, tindrà dret a gaudir de la part proporcional que li correspongui en funció del 
temps treballat durant l’any natural i fins al 31 de desembre. El càlcul proporcional 
serà a mesos complerts i a partir d’unitats senceres, per tant, es tindrà dret a 1 dia 
de permís per cada 3 mesos complerts de treball.

Article 10
Vacances

Les vacances anuals tindran una durada de 23 dies laborables. A efectes del 
còmput de vacances, els dissabtes es consideraran no laborables.

En període de vacances (Setmana Santa i estiu) caldrà garantir el personal suficient 
en cada departament per cobrir les necessitats de servei. Durant aquest període i 
sempre que no es determini específicament en aquest acord un percentatge més 
gran per un col·lectiu concret, la dotació de la plantilla serà d’1/3.

Les funcions següents no poden quedar descobertes i, per tant, sempre hi ha 
d’haver un treballador amb la categoria adequada per cobrir i assumir les necessitats 
urgents que sorgeixin en les funcions de:

Secretaria.
Intervenció.
Arquitecte (superior o tècnic).
Enginyer (superior o tècnic).
Comandament de la Policia.
Atenció al públic (OAC).
Serveis Socials.
Les vacances es realitzaran durant els períodes següents:

10.1 Període de Setmana Santa
Es podran fer fins a 4 dies de vacances dins el còmput general, a triar entre la set-

mana corresponent al Divendres Sant, o bé en la setmana del Dilluns de Pasqua.

10.2 Període d’estiu
Es podrà gaudir, durant el període comprés entre el 15 de juny al 15 de setembre, de 

fins a 23 dies laborables. Durant aquest període la dotació de plantilla serà d’1/3.
No obstant això, es facilitarà poder-ne gaudir fora d’aquest període, ja sigui la 

totalitat del període de vacances o una fracció. En aquest cas la dotació de plantilla 
serà del 50%.
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No obstant el previst als apartats anteriors, durant la setmana de la Festa Major 
d’Estiu i la setmana anterior a l’esmentada, el personal adscrit a les àrees de Cultura, 
Joventut i Brigada, que tingui assignades tasques relacionades amb la Festa Major, 
estarà subjecte als criteris següents:

Els/les tècnics/ques de Cultura i Joventut no podran fer vacances durant la set-
mana de la Festa Major ni l’anterior.

Per a la Brigada, amb caràcter general, hi haurà una dotació de la plantilla d’un 
mínim del 50%.

Els torns de vacances de Setmana Santa hauran de ser sol·licitats pel personal 
abans del 10 de febrer. Seran concretats, assignats i coneguts pel personal afectat 
abans de finalitzar el mes de febrer del mateix any.

Els torns de vacances estivals hauran de ser sol·licitats abans del 15 d’abril. Seran 
concretats, assignats i coneguts pel personal afectat durant la primera setmana de 
maig del mateix any.

El personal a qui, per la seva data d’ingrés al servei de l’Ajuntament (inferior a 
un any d’antiguitat), no li correspongui gaudir amb caràcter retributiu de tots els 
dies establerts per vacances, podrà, no obstant això, efectuar-les íntegrament amb 
caràcter de llicència no retribuïda.

El càlcul proporcional de vacances no es realitzarà per anys naturals, sinó que es 
comptabilitzarà des de la data en què s’iniciï la relació laboral fins al dia 1 d’agost, 
que es considerarà el moment en què es gaudeix de les vacances.

Les vacances es podran fer a continuació d’una situació de baixa per malaltia, 
accident o tràmits d’adopció a l’estranger. Una baixa sobrevinguda dins del període 
de vacances no donarà dret a modificar-les. No obstant això, les vacances podran mo-
dificar-se si la baixa té lloc entre la data de concessió i l’inici del seu gaudiment.

Si el període de vacances coincideix total o parcialment amb el permís per ma-
ternitat, el permís de paternitat o el permís d’atenció a fills prematurs, la persona 
afectada farà vacances un cop acabat el permís. Aquestes s’iniciaran l’endemà de 
la data d’acabament del permís.

De forma excepcional, si durant l’any natural i per motius de necessitats del 
servei no s’ha pogut gaudir de la totalitat dels dies de vacances i, com a màxim, 5 
dies laborables, aquestes es podran fer, prèvia autorització, fins al 31 de gener de 
l’any següent.

Article 11
Assumptes propis

Es disposarà de 9 dies a l’any per assumptes propis, sense justificar i retribuïts.
Els esmentats 9 dies a l’any per assumptes propis, s’incrementaran en el dret a 

gaudir de 2 dies més a partir del compliment del sisè trienni, i d’1 dia addicional 
per cada trienni complert a partir del vuitè trienni.

El personal laboral temporal, el personal funcionari interí i el personal funcionari 
en pràctiques tindran dret a dies d’assumptes propis.

El personal amb data d’ingrés a l’Ajuntament posterior a l’1 de gener de l’any en 
curs tindrà dret a tenir els dies d’assumptes propis proporcionals, que correspon-
guin en funció del temps treballat durant l’any natural i fins al 31 de desembre. El 
càlcul proporcional serà a mesos complerts i a partir d’unitats senceres (0,75 dies 
per mes treballat).

Els assumptes propis no són acumulables d’any en any. L’acabament d’un any 
natural tanca el dret de llicència d’aquell any i comença el dret de l’any següent.

El treballador que desitgi gaudir de dia o dies d’assumptes propis haurà de sol·licitar-
ho, per escrit, al Departament de Recursos Humans, mitjançant full d’incidències 
conformat pel cap d’àrea i/o regidor delegat, amb una antelació mínima de 5 dies. 
La concessió estarà sempre subordinada a la dotació de plantilla d’1/3. La negativa 
a la concessió de la llicència haurà de ser notificada abans de la data demanada pel 
seu gaudiment, i haurà de ser degudament raonada. El silenci administratiu s’entén 
positiu, sempre i quan la sol·licitud s’hagi efectuat en temps i forma.
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En casos d’urgència degudament acreditada, es podrà autoritzar sense l’antelació 
expressada.

Durant els mesos de juliol i agost els/les treballadors/es, a excepció de la Policia 
Local, que gaudeixin de reducció de jornada d’una hora diària, compensaran aquesta 
reducció de jornada amb el seu dret a demanar i fruir de dies d’assumptes propis, 
d’acord amb la taula següent:

DE: dies efectius de reducció (dies treballats  
durant els mesos de juliol i agost);  
DA: Dies as. propis per descomptar  
(dies que perds d’assumptes propis).

DE DA
De 0 a 3 dies 0
De 4 a 10 dies 1
De 11 a 17 dies 2
De 18 a 24 dies 3
De 25 a 31 dies 4
De 32 a 38 dies 5
Més de 39 dies 6

La reducció de jornada s’aplicarà automàticament entre l’1 de juliol i el 31 d’agost. 
S’haurà de demanar expressament la reducció de jornada en els casos següents:

Quan suposi un canvi substancial de l’horari (per exemple acumulació de la 
reducció en un sol dia).

Quan es demani reducció de jornada només en un període determinat, que ne-
cessàriament haurà de ser continuat.

Si el/la treballador/a no vol gaudir de la reducció de jornada, ho haurà de demanar 
expressament, mitjançant el full d’incidències.

Article 12
Permisos, excedències i reduccions de jornada

Serà aplicable al personal laboral de l’Ajuntament la Llei 8/2006, de 25 d’abril, de 
mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida familiar del personal de les 
administracions públiques catalanes, i la resta de normativa aplicable al personal 
funcionari en aquesta matèria i tota aquella normativa o llei més beneficiosa que 
es promulgui durant el període de vigència d’aquest acord, respecte al tema de 
conciliació de la vida laboral i familiar.

Es concediran els permisos que a continuació es relacionen, per les causes i 
motius que s’hi indiquen.

12.1 Permisos retribuïts
Es concediran permisos retribuïts i no recuperables a justificar per les causes 

següents:

Permisos de caràcter general
a) Per la mort, malaltia o accident greu, o hospitalització de parents fins a 1r grau 

de consanguinitat o afinitat, 3 dies laborables si el fet ocorre a la mateixa localitat. 
Quan el succés es produeixi en una altra localitat, 5 dies laborables.

En el cas de familiars fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat, aquest permís 
serà de 2 dies laborables si el fet ocorre a la mateixa localitat i de 4 dies laborables, 
si ocorre en una altra localitat.

En tots dos casos el permís és ampliable excepcionalment fins a 6 dies laborables, 
per motius degudament justificats.

En el cas d’hospitalització, es podrà gaudir del permís de forma no continuada i 
dins dels 10 dies laborables següents a la data d’alta hospitalària.

b) En el cas de mort de parents fins al 3r grau de consanguinitat o afinitat, 1 
dia laborable. S’afegirà 1 dia més si el fet ocorre a més de 200 km del domicili del 
treballador.
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c) En el cas d’intervenció quirúrgica ambulatòria per motius de salut (sense hospi-
talització) de parents fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat, 1 dia laborable.

d) Es gaudirà d’1 dia per canvi de domicili sense canvi de residència. Si comporta 
trasllat a una altra localitat, es gaudirà d’1 a 4 dies, justificant el nombre de dies. 
Aquest permís es gaudirà com a màxim un cop l’any.

e) El personal que en l’actualitat es trobi cursant estudis, podrà disposar del temps 
i dies necessaris per realitzar els exàmens de fi de curs i també les proves parcials 
de caràcter definitiu (exàmens d’avaluació) sempre que:

a) Tinguin lloc en centres oficials o autoritzats.
b) Es tracti d’un examen final.
c) Es tracti d’exàmens parcials de caràcter definitiu, és a dir, que es tracti de 

proves definitives d’avaluació i alliberadores.
És obligatòria la presentació de justificant d’assistència a les dites proves, per la 

qual cosa s’haurà de demanar permís, com a mínim, amb 72 hores d’antelació.
f) El temps necessari per l’assistència a la consulta mèdica, del mateix treballa-

dor/a i l’acompanyament d’un familiar fins al 1r grau de consanguinitat o afinitat. 
S’haurà de comunicar al cap de servei corresponent.

g) Es gaudirà de 2 dies naturals per matrimoni d’un familiar fins a 1r grau de 
consanguinitat o afinitat. Es gaudirà d’1 dia per matrimoni de familiars fins a 2n 
grau de consanguinitat o afinitat. Els permisos esmentats s’incrementaran en 1 dia 
més si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

h) Per matrimoni o per inici de convivència en el cas de les unions estables de 
parella: 15 dies naturals consecutius a gaudir dins del termini d’1 any, a comptar 
des de la data del casament o de l’inici de la convivència. Es podrà gaudir d’aquest 
permís en 2 fraccions.

La formació de parella s’acreditarà amb certificat de convivència.
i) Pel temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter 

públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar 
i laboral. Aquest permís només inclou: les citacions judicials, el dret a vot, les 
signatures notarials, l’assistència a tutories dels fills/es, l’expedició i renovació de 
documents oficials (DNI, passaport i carnet de conduir).

j) Per a la realització de proves de convocatòries públiques d’accés a places vacants 
de la corporació o d’altres administracions pel procediment d’oposició, concurs o 
concurs oposició, el personal que hi concorri disposarà dels dies laborables en què 
es realitzin les proves esmentades.

k) Per a la preparació de convocatòries públiques d’accés a places vacants de 
la corporació pel procediment d’oposició o concurs oposició, el personal que hi 
concorri disposarà dels 2 dies laborables immediatament anteriors a la celebració 
del primer exercici.

Permisos relatius a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar
a) Les dones embarassades poden absentar-se el temps necessari per assistir a 

exàmens prenatals i tècniques preparatòries al part. Cal justificar prèviament la 
necessitat de fer-ho dins de la jornada de treball.

b) En els casos de naixement, adopció i acolliment permanent o preadoptiu, 
les parelles tenen dret a absentar-se del lloc de treball per dur a terme els tràmits 
administratius requerits per l’Administració competent fets a Catalunya per aquests 
motius, durant el temps necessari. Cal justificar prèviament la necessitat de fer-ho 
dins de la jornada de treball.

c) Per atendre fill prematurs o que hagin d’ésser hospitalitzats.
Aquest permís es pot concedir quan hi hagi una hospitalització immediata o 

dins del primer mes del nou nat. Tot i que hi hagi hospitalització, el còmput dels 
permisos de lactància, paternitat i reducció de la jornada d’un terç amb el 100% de 
les retribucions, s’inicia, en qualsevol cas, un cop acabat el permís per maternitat 
o la 16a setmana del part, adopció o acolliment.

El treballador podrà optar entre el gaudiment d’un dels dos permisos següents:
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El permís tindrà una durada equivalent al temps d’hospitalització, amb un màxim 
de 13 setmanes un cop finalitzat el permís de maternitat.

El treballador tindrà dret a absentar-se fins a un màxim de 3 hores diàries.
d) Per maternitat (part, acolliment o adopció): 16 setmanes ininterrompudes 

ampliables a 2 setmanes més per cada fill a partir del segon.
Es pot gaudir a temps parcial, també ininterrompudament, tenint en compte que en 

el supòsit de part es podrà fer només a partir de la sisena setmana, i que, en qualsevol 
dels casos, la manera en què es distribueixi el temps de permís requerirà l’acord previ 
entre la persona afectada i l’òrgan competent per a la concessió del permís.

El permís per maternitat a temps parcial és compatible amb els permisos per 
lactància, per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal. Si es 
gaudeix de la maternitat a temps parcial, caldrà esperar, per gaudir d’aquests per-
misos, que s’acabi el de maternitat.

En cas de part, el permís pot començar abans o immediatament després del part. 
Les 6 primeres setmanes després del part són de descans obligatori de la mare. En 
cas d’adopció o acolliment, el permís comença a partir de la sentència o resolució 
administrativa. En cas d’adopció internacional el permís pot començar fins a 6 
setmanes abans.

En cas que un dels progenitors no treballi, l’altre tindrà dret a gaudir de la totalitat 
del permís, així com del permís de paternitat.

En el cas d’adopció o acolliment internacional, si fos necessari el desplaçament 
previ dels progenitors al país d’origen, el treballador/a podrà gaudir d’un permís 
de fins a 2 mesos amb el 50% de les retribucions.

e) Per naixement, adopció o acolliment: 5 dies laborables consecutius dins dels 
10 dies següents al part o a l’arribada a la llar familiar del nen adoptat o acollit.

En cas de part, adopció o acolliment de 2 nens: 10 dies. En cas de part, adopció 
o acolliment de 3 o més nens: 15 dies.

f) Per paternitat: 4 setmanes consecutives en qualsevol moment des del final del 
permís per naixement del fill o des de la resolució judicial o administrativa per la 
qual es constitueix l’adopció o l’acolliment i fins que acabi el permís de maternitat, 
o immediatament després que acabi el permís de maternitat.

D’aquest permís en pot gaudir exclusivament el pare, amb l’excepció de les famílies 
monoparentals si tenen la guarda legal exclusiva del fill o filla.

g) El permís de lactància és d’1 hora diària d’absència del lloc de treball, la qual 
es pot dividir en dues fraccions. Aquest dret es podrà substituir per una reducció 
de la jornada en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o 
al final de la jornada, amb la mateixa finalitat.

En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és d’una hora més per 
cada fill/a, les quals es poden dividir en 2 fraccions. El període del permís s’inicia 
un cop acabat el permís per maternitat i té una durada màxima de 36 setmanes, ja 
que el gaudi de les vacances anuals interromp aquest còmput.

El permís es pot compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball de 
manera consecutiva o repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici, que 
és un cop acabat el permís per maternitat.

h) Per atendre fills discapacitats: els progenitors amb fills discapacitats tenen dret 
a permisos d’absència del lloc de treball per poder assistir a reunions o visites en 
els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret 
a 2 hores de flexibilitat horària diària per poder conciliar els horaris dels centres 
d’educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció. 
Els permisos poden ser gaudits conjuntament pels progenitors.

Permisos relacionats amb la violència de gènere
a) Per situacions de violència de gènere: el personal que sigui víctima de situacions 

de violència de gènere i, per aquest motiu, s’hagi d’absentar del lloc de treball, té 
dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que 
determinin els Serveis Socials, policials o de salut corresponents.
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Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada 
situació concreta, siguin necessàries per a la protecció o assistència social.

12.2 Permisos no retribuïts
a) Es poden concedir permisos sense retribució per atendre un familiar fins al 

2n grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de 10 dies i màxim de 
3 mesos, prorrogables, excepcionalment, fins a 3 mesos més. Aquest permís és 
incompatible amb l’autorització de compatibilitat que resta suspesa d’ofici fins al 
final del permís.

b) Es podran concedir llicències per assumptes propis per una durada màxima 
acumulada de 6 mesos cada 2 anys. Aquest permís restarà subordinat a les neces-
sitats de servei.

En els casos dels permisos previstos en aquest article, el treballador/a tindrà dret, 
un cop acabat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball de manera 
que no li sigui menys favorable al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de 
qualsevol millora en les condicions de treball esdevinguda durant la seva absèn-
cia. En aquesta absència, el treballador/a també tindrà dret a assistir als cursos de 
formació organitzats per l’Administració i a la participació en els mecanismes de 
promoció interna i de mobilitat que es convoquin.

12.3 Reduccions de jornada

Reduccions de jornada amb la totalitat de la retribució
a) El personal pot gaudir d’una reducció de, com a màxim, un terç de la jornada 

de treball amb la percepció del 100% de les retribucions, per tenir cura d’un fill/a, 
sempre que no n’estigui privat de la guarda legal per resolució judicial.

Es pot concedir la reducció de jornada a 2 persones pel mateix fet causant de 
manera proporcional.

Aquesta reducció de jornada té una durada màxima d’1 any a partir del final del 
permís per maternitat. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, 
la durada de la reducció computa de manera consecutiva a partir de l’acabament 
d’aquest permís.

b) Les persones amb discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, 
han de rebre tractament en centre públics o privats tenen dret a una reducció de 
jornada de treball equivalent al temps que hi han de dedicar, sense pèrdua de llurs 
retribucions íntegres. Per gaudir d’aquesta reducció de jornada cal un informe del 
servei mèdic corresponent, que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat 
o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.

Reduccions de jornada amb retribució parcial
a) El personal pot gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada 

de treball amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en 
els supòsits següents:

1) Per tenir cura d’un fill/a menor de 8 anys, sempre que se’n tingui la guarda 
legal.

2) Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que 
no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal.

3) Per tenir cura d’un familiar, fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat.
4) Les persones víctimes de la violència de gènere, per fer efectiva llur protecció 

o llur dret a l’assistència social íntegra.
b) Per atendre un familiar de 1r grau de consanguinitat o afinitat, es tindrà dret a 

una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de 
malaltia molt greu i pel termini d’1 mes. Si hi ha més d’un titular d’aquest dret pel mateix 
fet causant, el temps de gaudi d’aquesta reducció es podrà prorratejar entre ells.

Reduccions de jornada, sense retribució
El treballador/a determinarà la proporció d’aquesta reducció segons els supòsits 

següents:
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a) Per raons de guarda legal, quan el treballador/a tingui cura directa d’algun 
menor de 12 anys, d’una persona gran que requereixi dedicació especial, o d’una 
persona amb discapacitat que no desenvolupi activitat retribuïda, tindrà dret a la 
reducció de la seva jornada de treball, amb la disminució que correspongui de les 
seves retribucions.

b) Tindrà el mateix dret el treballador/a que necessiti encarregar-se de la cura 
directa d’un familiar, fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat, que per raons 
d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per ell mateix i que no tingui cap 
activitat retribuïda.

c) Les persones víctimes de violència de gènere tindran dret a la reducció de la 
seva jornada laboral, per poder fer efectiva la seva protecció o el seu dret d’assis-
tència social integral.

El/la treballador/a pot optar per compactar les hores que corresponguin de qualsevol 
reducció de jornada en jornades consecutives senceres. L’horari laboral durant el 
període de compactació serà el determinat pel treballador/a. Aquesta compactació 
és compatible amb l’acumulació en jornades senceres del permís per lactància.

12.4 Permisos de flexibilitat horària recuperable
Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’1 hora 

i un màxim de 7 per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins 
al 2n grau de consanguinitat o afinitat, i per altres sortides de caire personal. En 
conseqüència, es tracta d’un permís de flexibilitat horària recuperable, és a dir, 
d’un permís que es basa a permetre realitzar part de la jornada ordinària fora de la 
jornada de treball que té assignada el treballador.

El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa 
setmana o en la setmana posterior en què gaudeix del permís, tenint en compte les 
necessitats del servei.

La primera hora d’aquest permís serà retribuïda i no recuperable.
Aquests permisos poden ésser puntuals o periòdics.
Pel que fa al procediment d’autorització, s’estableix el següent:
S’haurà de sol·licitar mitjançant el full d’incidències i s’haurà de conformar pel 

cap d’àrea o regidor delegat.
Una vegada conformada i amb anterioritat al seu gaudiment, s’haurà de fer arribar 

al Departament de RRHH.
Està subjecta a la presentació a posteriori del justificant corresponent.
La recuperació del temps d’absència està subjecta a control horari i, per tant, 

s’haurà de fitxar i marcar l’indicatiu “A18 intro” al rellotge de fitxar.

12.5 Excedències
Les excedències dels treballadors/es podran adoptar les modalitats següents:
a) El personal funcionari de carrera i el laboral fix o indefinit tenen dret a l’ex-

cedència voluntària per interès particular, quan hagin prestat serveis efectius en 
qualsevol de les administracions públiques o tinguin reconeguda una antiguitat 
mínima d’1 any immediatament anterior a la sol·licitud.

El període mínim de permanència en aquesta situació serà d’1 any.
La seva concessió restarà subordinada a les necessitats, degudament motivades, 

del servei, i la seva no-concessió haurà d’ésser objecte de negociació amb els re-
presentants dels treballadors, llevat que el/la sol·licitant sigui objecte d’instrucció 
d’expedient disciplinari.

Es declararà d’ofici l’excedència voluntària per interès particular quan, acabada 
la causa que va determinar l’accés a una situació diferent a la del servei actiu, s’in-
compleixi l’obligació de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini que es 
determini reglamentàriament.

Qui es trobi en situació d’excedència voluntària per interès particular no meritarà 
retribucions ni li serà computable el temps que romangui en aquesta situació, als 
efectes d’ascensos, triennis ni drets en el règim de Seguretat Social que li sigui 
d’aplicació.
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b) Excedència voluntària per manteniment de la convivència o agrupació familiar, 
sense el requisit d’haver prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions 
públiques. És aplicable al treballador/a, la parella del qual resideixi en una altra 
localitat per haver obtingut un lloc de treball com a funcionari/a, o laboral indefinit 
o fix en qualsevol de les administracions públiques, organismes públics i entitats 
de dret públic dependents o vinculades a elles, en els òrgans constitucionals o del 
poder judicial i organismes similars de les comunitats autònomes, així com la Unió 
Europea o en organitzacions internacionals.

La seva durada equivaldrà al temps que es mantingui el fet causant.
En cap cas meritaran retribucions ni els serà computable el temps que estiguin en 

tal situació, als efectes d’ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social 
que els sigui d’aplicació.

c) Excedència voluntària per tenir cura d’un fill/a de fins a 3 anys per naixement, 
adopció o acolliment permanent o preadoptiu, a comptar des de la data de naixement 
o de sentència o resolució judicial de constitució de l’adopció o acolliment, o de 
final del permís de maternitat o d’alta mèdica. El temps de permanència en aquesta 
situació serà computable als efectes de triennis, consolidació del grau personal i 
drets en el règim de la Seguretat Social que li sigui d’aplicació. El lloc de treball 
es reservarà durant el gaudiment d’aquest excedència. Els treballadors en aquesta 
situació podran participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració. 
D’aquesta excedència-permís se’n pot gaudir de forma fraccionada.

d) Excedència voluntària per tenir cura d’un familiar fins a 2n grau de consan-
guinitat o afinitat que no desenvolupi activitat retribuïda; es tindrà dret a un període 
no superior a 3 anys. El temps de permanència en aquesta situació serà computable 
a efectes de triennis, consolidació de grau personal i drets en el règim de la Segure-
tat Social que sigui d’aplicació. El lloc de treball es reservarà durant el gaudiment 
d’aquest excedència. Els treballadors en aquesta situació podran participar en els 
cursos de formació que convoqui l’Administració.

e) Excedència per raons de violència de gènere; per fer efectiva la seva protec-
ció o el seu dret a l’assistència social integral, tindran dret a sol·licitar la situació 
d’excedència sense haver prestat un temps mínim de serveis previs i que en sigui 
exigible termini de permanència. Tindran un temps de reserva del lloc de treball 
de 6 mesos ampliables a 18. Aquests períodes seran computables als efectes d’an-
tiguitat, triennis, grau personal, carrera i drets del règim de la Seguretat Social que 
els sigui d’aplicació.

Durant els 6 primers mesos d’aquesta excedència la treballadora tindrà dret a 
percebre les retribucions íntegres i, en el seu cas, les prestacions familiars per fill/a 
a càrrec.

Article 13
Condicions econòmiques

Les retribucions bàsiques i complementàries es subjectaran a la normativa 
legal.

L’estructura retributiva de tot el personal de l’Ajuntament haurà de ser la ma-
teixa.

En aquest sentit, es preveu que el concepte que retribueixi l’antiguitat serà el 
dels triennis, en els termes previstos a la normativa pressupostària que s’aprovi 
anualment. Igualment, s’estableix que es reconeixerà a tot el personal, en els termes 
previstos a la normativa de serveis prestats, el temps de serveis prestats en aquesta 
i en altres administracions públiques.

El concepte d’antiguitat en els termes establerts s’aplicarà a tot el personal de la 
corporació amb independència que el seu vincle laboral sigui indefinit, fix, tem-
poral o en pràctiques.

Igualment, el salari base dels diferents grups de titulació, pel que fa al perso-
nal laboral, les quantitats establertes per aquest concepte s’hauran de redefinir i 
redistribuir entre els diferents conceptes retributius, per la seva adequació a les 
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quantitats previstes a la normativa pressupostària que s’aprovi anualment, sense 
que això suposi cap modificació en el total de percepcions brutes establertes per 
a cada treballador/a.

Cada any la comissió de seguiment revisarà la possible pèrdua de poder adquisitiu 
produïda a conseqüència de l’increment real de l’índex de preus al consum català, 
comparant-lo amb l’increment real de totes les retribucions percebudes, sense tenir 
en compte les corresponents a les hores extraordinàries.

Si es produeix un desfasament negatiu, la Comissió de Seguiment podrà realitzar 
propostes per corregir-lo.

Es garanteix que les retribucions bàsiques i complementàries seran les mateixes 
per al personal fix i per al personal temporal afectat per aquest acord.

13.1 Bossa de productivitat
Per als exercicis 2008-2012 l’Ajuntament haurà de tenir una borsa de productivitat 

destinada a retribuir el rendiment especial, l’activitat extraordinària, l’interès i la 
iniciativa amb què el/la treballador/a desenvolupa la seva feina.

La determinació i regulació del concepte esmentat serà realitzada per cada 
exercici per la comissió mixta de seguiment que, amb anterioritat a l’aprovació del 
pressupost anual, emetrà informe amb la proposta i l’import inicial de la borsa de 
productivitat. Aquesta proposta serà revisada o modificada amb els ajustaments 
pressupostaris necessaris, per tal de ser aprovada pel Ple de la corporació, juntament 
amb el pressupost anual, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.

Se n’elaborarà un reglament sota els principis de transparència, objectivitat, impar-
cialitat i contradicció (és a dir, que es puguin recórrer o revisar les resolucions).

13.2 Pagues extraordinàries
Les pagues extraordinàries es fixen, per a tot el personal, en un 100% de les 

retribucions íntegres de caràcter periòdic.
13.3 Prolongació de jornada
Estarà prevista, en la relació de llocs de treball, la tipologia de jornada. La re-

tribució del concepte de prolongació de jornada estarà inclosa en el complement 
específic per a cada lloc de treball. Malgrat això, cas de variar la jornada de treball 
per necessitats de serveis, la variació de la retribució del lloc de treball es farà de 
forma proporcional a la variació de jornada.

13.4 La condició de treball de perillositat i penositat
Sense perjudici de l’informe que es pugui emetre en el seu dia pel Comitè de 

Seguretat i Salut, es reconeix la necessitat d’avaluar aquest aspecte per a tots els/les 
treballadors/es de l’Ajuntament, especialment els que presten el seus serveis en la 
Policia Local, Brigada d’Obres, Serveis Socials i personal dels Serveis Tècnics 
d’Inspecció de l’Àrea de Serveis Territorials. En aquest sentit, els conceptes de 
perillositat i penositat s’hauran de tenir amb compte en les valoracions dels llocs 
de treball i estar incorporats en el complement específic de la relació de llocs de 
treball.

13.5 La nocturnitat
Els/les treballadors/es que prestin servei durant les hores nocturnes, és a dir, entre 

les 22.00 i les 6.00 hores de l’endemà, percebran, en concepte de nocturnitat, una 
quantitat de 2,08 euros per hora treballada.

13.6 El concepte de plus de jornada partida
S’hauran previst en la relació de llocs de treball. La retribució estarà inclosa en 

el complement específic per a cada lloc de treball. Malgrat això, cas de variar la 
jornada de treball per necessitats del servei, la variació de la retribució del lloc de 
treball es farà de forma proporcional a la variació de jornada.

13.7 Plus de menyscapte de diners
La relació de llocs de treball determinarà els llocs de treball que hagin de ser 

remunerats per donar-se aquest factor que existeix en les categories en les que 
s’exigeix suplir les faltes de caixa. L’import es determinarà d’acord amb la valoració 
de llocs de treball.

13.8 Serveis extraordinaris
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La compensació en dies festius dels serveis extraordinaris seran de mutu acord 
entre el treballador i l’empresa.

La prestació de serveis extraordinaris no tindrà caràcter habitual i continuat i es 
limitarà a casos d’emergència.

La prestació de serveis extraordinaris serà voluntària i rotativa i no excedirà del 
nombre total d’hores extraordinàries màximes que disposi la legislació vigent.

Sempre que sigui possible, es compensarà la realització de serveis extraordinaris 
amb dies festius, d’acord amb el barem següent:

a) Per cada hora de servei extraordinari prestat en dia feiner: 1 hora i 30 mi-
nuts.

b) Per cada hora de servei extraordinari en dia festiu: 2 hores.
c) Per cada hora de servei extraordinari en dia feiner i nocturn: 2 hores i 30 

minuts.
d) Per cada hora de servei extraordinari en dia festiu i nocturn: 2 hores i 45 

minuts.
Es considera horari nocturn l’establert entre les 22.00 i les 6.00 hores de l’en-

demà.
Les hores acumulades per aquest motiu s’hauran de conformar pel cap de servei 

i s’establiran en funció de les necessitats del servei; caldrà detallar-les mitjançant 
full d’incidències presentat al Departament de RRHH.

En els supòsits que no sigui possible la compensació esmentada, per una manca 
de personal en els diferents departaments o serveis que faci inviable gaudir de 
dies festius al personal de què es disposa, els serveis extraordinaris seran satisfets 
d’acord amb la escala per grups de treballadors següent:

C2 i p. oficis: 18 euros per hora.
C1: 21 euros per hora. 
A2: 24 euros per hora.
A1: 27 euros per hora.
El preu hora extra no pot ser inferior al preu hora normal bruta.
En dies festius (descans setmanal i festius oficials) el preu per hora dels serveis 

extraordinaris s’incrementarà en un 25%.
L’abonament dels serveis extraordinaris s’abonaran en la nòmina del mes se-

güent.
La realització, autorització i pagament de les hores extres estan subjectes al 

compliment de les consideracions següents:
Tots els/les treballadors/es que estan obligats a fitxar hauran de fitxar les hores 

extres que realitzin tant en el seu inici com a la seva finalització, de la mateixa 
manera que està prevista l’obligació de fitxatge per a totes les entrades i sortides, 
excepte en els casos que no sigui possible.

El personal que realitzi les hores extres de forma continuada a la seva jornada labo-
ral ordinària n’hi haurà prou amb el fitxatge de sortida que realitzin en acabar-la.

Les hores extres es consideraran com a tal quan suposin un mínim de 1/2 hora 
de treball.

En relació al col·lectiu de la Policia Local que està subjecte als torns de servei de 
matí, tarda i nit, la consideració d’hora festiva vindrà establerta d’acord amb la de-
terminació dels dies de festa que consti al quadrant de serveis d’aquest col·lectiu.

Una vegada aprovat aquest acord i finalitzada la valoració de llocs de treball, 
s’hi adjuntarà, com a annex, la taula salarial pertinent de tots els llocs de treball 
que resulti de l’aplicació de les condicions econòmiques que es preveuen en aquest 
article.

Article 14
Funcionarització del personal laboral

L’Ajuntament realitzarà els estudis tècnics i iniciarà els tràmits necessaris per 
unificar la vinculació contractual dels empleats/des municipals, de manera que, 
llevat d’aquells casos determinats per la llei, es puguin incorporar al règim funcio-
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narial la majoria de les persones amb contracte laboral fix, sense que això hagi de 
suposar una pèrdua dels drets adquirits.

Article 15
Abonament de les nòmines

Amb caràcter general, la data límit d’ingrés de la nòmina serà el dia 28 de cada 
mes, amb excepció de les nòmines corresponents a pagues extres, que seran in-
gressades amb anterioritat als dies 23 de juny i 22 de desembre.

Article 16
Bestretes

Els/les treballadors/es que hagin assolit la condició de contractació indefinida podran 
disposar d’un avançament fins a un màxim de 3.000 euros, a retornar en 20 mensua-
litats. En cas de no esgotar la quantitat màxima o el termini màxim de retornament, 
en qualsevol moment es podrà ampliar fins al màxim establert, tenint en compte, pel 
supòsit d’ampliar les mensualitats, la data d’inici de la petició de bestreta.

No es podrà demanar una nova bestreta fins que s’hagi retornat el total del que 
s’ha demanat.

Article 17
Incapacitat temporal

17.1 En cas d’incapacitat temporal (malaltia o accident), maternitat o paternitat, 
l’Ajuntament abonarà, al treballador/a afectat, el 100% de les retribucions íntegres 
brutes mensuals que li corresponguin, durant tot el temps que perduri aquesta 
situació.

17.2 En tot cas, el treballador/a afectat haurà de comunicar telefònicament al 
Departament de Recursos Humans el seu estat el primer dia d’absència al treball i, cas 
que la incapacitat temporal perduri, haurà de corroborar-ho amb el comunicat oficial 
de baixa o confirmació mèdica corresponent dins de les 48 hores següents.

17.3 En cas d’absència per indisposició per un temps no superior a 24 hores i per 
un màxim de 3 vegades cada any natural, només caldrà comunicar-ho telefònicament 
al Departament de Personal i al cap del servei al qual s’estigui adscrit.

Quan un treballador/a s’absenti, en el termini d’1 any natural, per quarta vegada 
no seguida del seu lloc de treball per malaltia, haurà de corroborar-ho amb la jus-
tificació mèdica corresponent dins de les 48 hores següents.

17.4 En cas d’incapacitats temporals amb baixa mèdica o en cas d’indisposi-
cions, el procediment que cal seguir, per a la seva comunicació a la corporació, 
serà el següent:

El primer dia d’absència al treball, el/la treballador/a comunicarà directament 
al Departament de RRHH i no a altres departaments, la seva situació de baixa per 
malaltia o accident.

Sempre que sigui possible i, sobre tot, en cas d’accident de treball, serà el mateix 
treballador afectat el que haurà de posar-se en contacte amb RRHH per tal de poder 
donar la informació que sigui necessària per tramitar el comunicat d’accident.

El Departament de RRHH comunicarà al departament al qual pertany el/la 
treballador/a la seva situació de baixa.

En cas que la situació de baixa perduri, el/la treballador/a haurà de presentar el 
comunicat de baixa dins les 48 hores següents.

Per al personal que resideix fora del municipi, al qual sigui dificultós presentar 
el comunicat de baixa en el termini assenyalat, el Departament de RRHH podrà 
autoritzar l’ajornament de la presentació del document original, sempre i quan 
l’avanci via fax.

Si la malaltia o accident té lloc dins de la jornada laboral ordinària ( de les 8.00 
a les 15.00 hores):

En cas d’accident laboral, el/la treballador/a afectat o el cap del departament ho 
comunicarà al Departament de RH i aquest l’informarà de l’actuació procedent, 
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així com facilitarà al treballador l’autorització oportuna per tal que sigui atès pels 
serveis mèdics de la mútua d’accidents.

En cas de no trobar-se bé, el/la treballador/a que opti per anar-se’n haurà de co-
municar-ho al Departament de RRHH, el qual ho considerarà com una incidència 
d’incapacitat temporal sense baixa si el/la treballador/a ha realitzat menys de la meitat 
de la jornada laboral que tingui assignada per aquell dia. Si el/la treballador/a ha 
realitzat més de la meitat de la jornada, no es considerarà incidència d’incapacitat 
temporal sense baixa. Aquesta incidència serà modificada si, amb posterioritat, 
se’n presenta el comunicat de baixa.

Si la malaltia o accident té lloc fora de la jornada laboral ordinària (de les 8.00 
a les 15.00 hores):

En cas d’accident laboral, el/la treballador/a afectat haurà de anar directament al 
serveis mèdics de la mútua d’accidents, el primer dia hàbil després de l’accident. 
També, al més aviat possible, ho comunicarà al Departament de RRHH per tal que 
aquest en faci els tràmits oportuns amb la mútua d’accidents.

En cas de malaltia, s’ha de comunicar, el primer dia hàbil i al més aviat possible, 
al Departament de RRHH.

Article 18
Assegurança d’accidents

L’Ajuntament subscriurà una pòlissa d’assegurança d’accidents laborals a favor 
de cada treballador/a municipal. S’entendrà accident laboral quan així ho determini 
l’autoritat laboral competent.

La pòlissa serà renovable anualment segons haurà de constar en els pactes de 
subscripció de la dita assegurança. Com a conseqüència d’accident de treball estaran 
garantits els imports següents:

Mort: 46.000 euros (l’Ajuntament oferirà la disponibilitat immediata d’un avan-
çament a compte de fins a 15.000 euros per atendre despeses de sepeli.)

Invalidesa permanent per accident. Barem normal: 46.000 euros.
Indemnització en cas de sinistre: 2.404.048,42 euros (límit màxim).
Aquestes quantitats seran aplicables a partir de l’1 de gener de 2009. Mentres-

tant, es continuarà aplicant l’acordat en l’article 18 del conveni laboral i pacte de 
condicions 2003-2007.

Els delegats de personal disposaran d’una còpia del contracte de l’assegurança 
d’accidents de treball.

Article 19
Premi d’antiguitat

Els/les treballadors/es que hagin complert 25 anys de serveis prestats en aquest 
Ajuntament rebran una gratificació de 1.700 euros d’una sola vegada.

Article 20
Jubilacions

Es reconeix el dret i la possibilitat, a tot el personal, a la jubilació parcial, sempre 
i quan es compleixin els requisits legals oportuns per part del treballador/a. L’Ad-
ministració acomplirà els requisits que legalment li pertoquin per garantir aquest 
dret. Amb aquesta finalitat, la sol·licitud de la persona interessada es farà amb una 
antelació mínima de 6 mesos.

Al personal funcionari se li aplicaran les mateixes condicions en el moment en 
què normativament li sigui concedit.

Article 21
Proves selectives i contractacions

Els/les delegats/des de personal participaran, amb veu i sense vot, en tots els pro-
cessos de selecció o provisió de llocs, així com en qualsevol tipus de contractació 
de personal fix o temporal.
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L’Ajuntament haurà de comunicar als/les delegats/des de personal el contingut 
de les bases de les convocatòries amb una antelació de 15 dies naturals anteriors a 
la seva aprovació. En el contingut de les bases de les convocatòries s’haurà d’espe-
cificar la jornada i la franja horària.

Els/les delegats/des disposaran d’un termini de 7 dies naturals per tal d’emetre 
informe. Si aquest és desfavorable, s’haurà de reunir la comissió mixta de vigilància 
amb caràcter d’urgència i sempre abans de les 48 hores anteriors a l’aprovació de les 
bases esmentades. En cas de silenci per part dels representants dels treballadors/es 
s’entendrà que estan d’acord amb el contingut.

En tots els ascensos, el/la delegat/da tindrà veu en les comissions que s’es-
tableixin. En totes les proves que es convoquin i a què es presentin treballa-
dors/es de l’Ajuntament, els serveis prestats es tindran en compte com a mèrit 
per valorar.

S’incorporarà la borsa de substitucions per nomenaments o contractes tempo-
rals amb motiu de necessitats sobrevingudes, en els termes previstos en les bases 
reguladores dels processos selectius.

Article 22
Cessament, període de prova o pràctiques

Es preveu una durada màxima del període de prova o de pràctiques en el sentit 
següent:

Grup A1: 6 mesos.
Grup A2: 6 mesos.
Grup C1: 4 mesos.
Grup C2: 4 mesos.
Grup P.O.: 2 mesos.
Cos de seguretat: 6 mesos.
El/la treballador/a que voluntàriament cessi en la seva prestació de serveis ha de 

comunicar-ho a l’Administració amb l’antelació següent:
Treballadors adscrits als grups A1 i A2: 1mes.
Treballadors adscrits a la resta de grups: 15 dies.
La notificació del cessament voluntari s’ha de realitzar per escrit. L’incompliment 

d’aquest preavís determina la pèrdua o el descompte en la seva liquidació final, de 
manera proporcional als dies que s’hagi retardat en el preavís.

Article 23
Promoció interna

Abans d’aprovar la plantilla, l’Ajuntament informarà els delegats/des de personal 
de les reserves de places als efectes de promoció interna. S’haurà de garantir que 
almenys el 50% de les places previstes a l’oferta pública d’ocupació, que legalment 
sigui viable, seran cobertes mitjançant promoció interna.

Article 24
Formació

L’Ajuntament facilitarà i proporcionarà els instruments necessaris per aconseguir 
una major formació dels seus treballadors/es.

L’Ajuntament efectuarà una previsió anual sobre cursos, tallers, seminaris, confe-
rències, etc. que serà facilitada a tot el personal municipal amb la màxima antelació 
possible, per tal que aquest pugui comunicar les seves preferències.

Es potenciarà/facilitarà la realització de cursos virtuals, així com la possibilitat 
de realització en horari laboral.

L’Ajuntament assumirà el pagament de la matrícula, de les dietes quan corres-
pongui i dels desplaçaments dels cursos autoritzats.

La formació que proposi l’Ajuntament i que es dugui a terme fora de la jornada 
laboral donarà dret a la percepció de 10 euros per hora.

Criteris que se seguiran per a la sol·licitud i autorització de cursos:
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La realització de qualsevol curs formatiu requerirà la valoració prèvia del cap 
d’àrea, del regidor delegat i /o del regidor de Règim Intern.

Per sol·licitar el curs s’utilitzarà el full d’incidències corresponent, al qual s’haurà 
d’adjuntar la informació pertinent del curs (tríptic/fullet, correu electrònic…) on 
consti el tema o programa del curs, durada, dies i lloc de realització, i forma de 
pagament si correspon.

El Departament de Recursos Humans notificarà l’admissió o la no admissió al 
curs. La no admissió al curs haurà de ser motivada. En cas de desacord per part del 
treballador, aquest podrà sol·licitar una reunió amb els representants de RRHH i 
del personal. Tots aquells treballadors/es que no puguin realitzar el curs es tindran 
en compte per a properes edicions.

Les sortides per formació estan subjectes al control horari. En conseqüència, quan 
una persona surti de l’Ajuntament per anar a un curset haurà de fitxar, marcant al 
rellotge la incidència A-10-intro. Restarà exempta de fitxar la persona que, a causa 
de l’horari del curs i del lloc on viu, se l’autoritzi a fer-ho. L’exempció esmentada 
s’haurà de demanar, de forma motivada, a la casella d’observacions del full d’inci-
dències en què es sol·liciti l’autorització prèvia per realitzar el curs.

Article 25
Substitucions temporals

En els supòsits de substitucions per raó de vacances, malaltia, vacant o qualsevol 
altra circumstància anàloga que suposi l’absència d’un determinat treballador i la 
necessitat d’ocupar el seu lloc de treball per un altre treballador, i es desenvolupin 
funcions corresponents a un lloc de treball que representi més categoria i/o responsa-
bilitats superiors, això comportarà l’abonament de les diferències de les retribucions 
complementàries fixes durant el temps que duri la substitució.

Per al reconeixement d’aquesta retribució, tan sols caldrà la corroboració del 
coordinador i del regidor de l’àrea o de Regim Intern que s’estan desenvolupant 
totes aquelles tasques superiors.

La part retributiva assignada per aquests conceptes haurà de figurar en la nòmina 
del mes immediatament posterior, com un concepte retributiu transitori.

El desenvolupament de funcions de categoria superior tan sols donarà dret a la 
consolidació de les funcions o al lloc de treball que es desenvolupi en els casos 
marcats per la legislació vigent.

Article 26
Mobilitat

Els canvis de llocs de treball del personal, tant des del punt de vista funcional com 
físic, només seran possibles si hi ha raons organitzatives que els justifiquin i, en cas 
de ser provisional, pel temps imprescindible. En cap cas no es podran fonamentar 
en una mesura arbitrària.

Per a qualsevol canvi de lloc de treball s’informarà, amb un mínim d’1 mes d’an-
telació, els/les delegats/des de personal exposant-ne el motiu. Els/les delegats/des 
podran emetre les al·legacions i/o consideracions que creguin oportunes davant de 
les modificacions de les condicions de treball del personal afectat. El criteri que 
cal seguir és l’acord mutu entre les parts.

Pel que fa als horaris, aquests no podran ser modificats a no ser que sigui a petició 
del mateix treballador afectat per la mobilitat funcional, i només durant el temps 
que duri el canvi de lloc.

Si, a causa de la mobilitat funcional, el/la treballador/a afectat ha d’ocupar un lloc 
de superior categoria a la pròpia, tindrà dret a les retribucions corresponents a les 
funcions que efectivament realitzi. En cas de realització de funcions de categoria 
inferior, les retribucions del lloc d’origen seran mantingudes.

Els processos de mobilitat interna, promoció interna, les reorganitzacions ad-
ministratives realitzades i el propi dinamisme dels servei públics, fan necessari la 
creació d’una comissió de valoració de llocs de treball.
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Aquesta comissió es crearà per tal d’estudiar, adaptar a la realitat i resoldre qualsevol 
discrepància o problema de la relació de llocs de treball i poder-ne fer un seguiment.

Article 27
Règim disciplinari

S’aplicarà al personal laboral el mateix règim d’infraccions i de sancions i el 
mateix procediment (expedients sancionadors) previst per als funcionaris respecte 
al règim disciplinari.

Article 28
Expedients sancionadors

En tots els expedients i sancions es donarà informació als/les delegats/des de 
personal. Igualment, a sol·licitud de l’interessat, els representants dels treballadors/es 
podran estar presents en les compareixences.

Article 29
Assistència jurídica

L’Ajuntament prestarà, al seu càrrec, l’assessorament i l’assistència jurídica de 
tots els treballadors/es que tinguin conflictes judicials derivats del treball que des-
envolupin a l’Ajuntament. L’elecció de l’advocat es farà per elecció consensuada 
entre professionals especialitzats i sempre que no hi hagi una negligència per part 
del treballador, provada judicialment.

Article 30
Assegurança de responsabilitat civil

L’Ajuntament subscriurà una pòlissa per tal d’assumir, de forma directa i no tan 
sols subsidiàriament, la responsabilitat civil (danys materials, sinistre, víctimes, 
etc.) derivada de la responsabilitat penal que s’imputi als funcionaris/es o personal 
laboral al seu servei, sempre que sigui per l’activitat pròpia del servei públic, llevat 
dels casos de dol o intencionalitat, i culpa o negligència greus.

Article 31
Revisió mèdica

Es realitzarà una revisió mèdica anual entre els mesos de setembre i novembre de 
caràcter voluntari per als treballadors/es, en un lloc especialitzat i centralitzat i el més 
proper possible de l’Ajuntament, el resultat de la qual s’enviarà directament des del centre 
mèdic al domicili del treballador, sense que l’Ajuntament en rebi comunicació.

La corporació coneixerà, únicament, els resultats globals relacionats amb la 
patologia laboral a fi d’adoptar mesures de millora en relació a la prevenció de ris-
cos laborals. La revisió mèdica s’haurà d’adequar a les característiques i als riscos 
inherents del lloc de treball.

En els supòsits en què la naturalesa dels riscos inherents al lloc de treball ho faci 
necessari, el dret dels treballadors/es a la vigilància periòdica del seu estat de salut 
serà perllongat més enllà de la finalització de la relació laboral, en els termes que 
reglamentàriament es determinen.

La revisió mèdica anual tindrà revisió odontològica, incloent-hi higiene bucal en 
un lloc acordat prèviament entre ambdues parts.

S’estudiarà i valorarà per part de la Comissió Mixta de Seguiment la possibilitat 
de realitzar una revisió ginecològica i urològica anual.

Article 32
Prestacions sanitàries

L’Ajuntament abonarà les quotes d’una assistència sanitària complerta (inclosa 
l’hospitalització) per als funcionaris que el dia 1 d’abril de 1993 es trobaven en 
situació de servei actiu i que estarà concertada amb una mutualitat privada.
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Seran beneficiaris d’aquesta assistència sanitària els funcionaris esmentats, així 
com la seva parella i fills no emancipats. La parella i els fills han de viure amb el 
titular del dret, cada un d’ells no percebre ingressos superiors al doble del salari 
mínim interprofessional, i no tenir dret a assistència sanitària per qualsevol altra 
causa.

L’Ajuntament finançarà el 60% del cost de tots els medicaments i productes 
farmacèutics, inclosos en el petitori de la Seguretat Social, als funcionaris exclosos 
del règim general de la Seguretat Social.

Per a la resta de treballadors amb caràcter fix/indefinit, l’Ajuntament, un cop 
fets els estudis tècnics, iniciarà els tràmits necessaris i aplicarà la contractació 
d’una mútua assistencial de salut (modalitat bàsica), durant el període de vigència 
d’aquest acord.

Article 33
Ajuts sanitaris i salut laboral

33.1 Ajuts sanitaris
Per a tots els/les treballadors/es, cònjuge i fills al seu càrrec, prèvia pres-

cripció facultativa i prèvia justificació, en tots els casos, presentant la recepta 
mèdica corresponent i factura original, l’Ajuntament abonarà les prestacions 
següents:

a) Pròtesis dentàries:
Dentadura completa (superior i inferior): 425 euros.
Dentadura superior o inferior: 215 euros.
Peces, per cada una i sense que representin dentadura superior completa, inferior 

completa o totalitat de la dentadura: 45 euros.
Empastaments cada un: 20 euros.
Els tractaments d’ortodòncia per als beneficiaris que depenguin de treballadors 

municipals donaran lloc a uns ajuts per import del 30% del pressupost, amb un 
límit màxim de 400 euros.

b) Extraccions i obturacions dentàries:
L’Ajuntament abonarà el 30% de l’import total del cost en les extraccions den-

tals que es realitzin en centres privats, amb un límit màxim de 45 euros per cada 
extracció u obturació.

c) Pròtesis especials:
Ulleres: l’Ajuntament abonarà el 50% de l’import corresponent als vidres. Pel 

que fa a la muntura, l’Ajuntament abonarà la quantitat de 40 euros, o bé l’import 
real de la dita muntura si aquesta no arriba a la dita quantitat.

Lents de contacte: 45 euros.
Audífons: 470 euros.
Els aparells de fonació, els articuladors vibrotàctils i la resta de pròtesis especials 

s’abonaran pel seu import total.
Calçat ortopèdic, incloent-hi plantilles: 65 euros.
Plantilles ortopèdiques: 30 euros.
d) Per altres pròtesis no previstes en els apartats anteriors l’Ajuntament abonarà 

el 30% de la factura.
e) Per aparells mèdics coberts pel sistema públic de salut, no previstos en els 

apartats anteriors, l’Ajuntament abonarà el 50% de la factura als funcionaris in-
tegrats.

f) En els supòsits previstos, excepte en el cas de tractaments d’ortodòncia, si el 
import d’adquisició de les pròtesis de què es tracta, segons factura, fos inferior a 
les quanties que figuren en els apartats referits, l’import dels ajuts per concedir serà 
el realment satisfet pel titular.

g) Igualment, cas que, amb motiu d’accident en la prestació de serveis a l’Ajun-
tament, sigui necessari posar o reposar alguna de les pròtesis esmentades en aquest 
capítol, aquestes aniran a càrrec de l’Ajuntament.

h) Vehicles per a invàlids
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L’adquisició de vehicles per a invàlids dels mutualistes o beneficiaris afectats per 
invalidesa de caràcter permanent i per a la realització de les seves tasques habituals 
anirà a càrrec de la corporació.

33.2 Salut laboral
a) Els treballadors/es més grans de 55 anys podran sol·licitar canviar la seva 

habitual activitat laboral quan el treballador no es trobi facultat suficientment per 
exercir la seva feina amb normalitat. L’Ajuntament facilitarà el canvi a un lloc de 
treball més adient en funció dels llocs disponibles i de criteris organitzatius.

Cas que l’activitat del treballador/a pugui suposar un risc per a la seva salut, 
corroborat per un informe dels serveis de prevenció, aquesta sol·licitud serà de 
compliment obligat per a l’Ajuntament.

b) El personal de l’Ajuntament que ocupi llocs de treball on es requereix pre-
paració o esforç físic (Policia Local, Brigada i conserges), tindrà dret a accedir de 
forma gratuïta, en la modalitat bàsica o equivalent, a les instal·lacions de la zona 
esportiva municipal.

Article 34
Ajuts a disminuïts físics o psíquics

Als treballadors/es que tinguin al seu càrrec, convisquin en el mateix domicili, cònjuge, 
fill/s o germà/ns incapacitats física o psíquicament que no assisteixin a centres docents 
ni a sessions de rehabilitació, se’ls abonarà la quantitat de 57 euros mensuals.

S’hauran de complir els requisits següents:
a) Que l’incapacitat no percebi ingressos procedents de treball personal.
b) Que consti l’informe del servei mèdic de la corporació.
Si s’acrediten, amb regularitat mensual, despeses de docència, rehabilitació, 

tractament i/o transport i es compleixen els requisits dels apartats a) i b), l’ajut 
s’atorgarà també, per un import de 125 euros mensuals.

El/la treballador/a estarà obligat a posar en coneixement de l’Ajuntament, amb 
caràcter immediat, qualsevol modificació de la situació de la incapacitat que sigui 
determinant de la supressió de l’ajut.

Article 35
Ajuts per naixement, adopció o acolliment d’un ill

Cada treballador/a de l’Ajuntament rebrà pel naixement de cada fill la quantitat 
de 200 euros.

Article 36
Vestuari

A tots els treballadors/es se’ls lliuraran les peces de roba usuals en el grup a què 
vagin destinats, i la seva reposició es realitzarà en els períodes que s’assenyalen a 
continuació; es garantirà que els treballadors disposin d’aquestes peces.

El vestuari lliurat als treballadors/es en tot moment serà propietat de l’Ajuntament 
i el treballador/a no el podrà utilitzar més que en hores i per tasques de treball. El 
treballador/a serà responsable del manteniment, neteja i bon ús. La roba serà l’ade-
quada per a la realització del servei.

Policia Local

Caçadora 1 indefinidament.
Pantalons rectes estiu 1 cada any (2 el primer any).
Pantalons rectes hivern  1 cada any (2 el primer any).
Camisa estiu 2 cada any.
Camisa d’hivern 2 cada any.
Corbata 1 cada 3 anys.
Gorra 1 cada 3 anys.
Botes d’hivern 1 parell cada 2 anys.
Sabates 1 parell indefinidament.
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Guants d’hivern 1 indefinidament.
Botes d’aigua 1 parell indefinidament.
Jersei 1 indefinidament.
Folre polar 1 indefinidament.
Anorac 1 indefinidament.
Impermeable 1 indefinidament.
Guants de goretex 1 indefinidament.
Guants moto estiu 1 indefinidament.
Casc moto 1 indefinidament.
Guants escorcoll 1 indefinidament.
Guants antitall 1 indefinidament.
Cinturó 1 indefinidament.

Totes aquestes peces de roba i complements seran adequats a la normativa de la 
Generalitat de Catalunya.

Personal de la Brigada d’obres

Camises d’estiu 2 cada any.
Camises d’hivern 2 cada any.
Pantalons d’estiu 2 cada any.
Pantalons d’hivern 2 cada any.
Jersei d’hivern 1 cada 2 anys.
Armilla 1 cada 2 anys.
Calçat de seguretat d’estiu 1 indefinidament.
Calçat de seguretat d’hivern 1 indefinidament.
Parca d’hivern 1 indefinidament.
Armilla reflectant 1 indefinidament.
Impermeable 1 indefinidament.

Personal de serveis uniformat

Camises d’estiu 2 cada any.
Camises d’hivern 2 cada any.
Pantalons d’estiu 2 cada any.
Pantalons d’hivern 2 cada any.
Jersei d’hivern 1 indefinidament.
Sabates d’estiu 1 indefinidament
Sabates d’hivern 1 indefinidament.
Parca d’hivern 1 indefinidament.
Impermeable 1 indefinidament.
Corbata 1 cada 3 anys.
Cinturó 1 indefinidament.
Guants d’hivern 1 indefinidament.
Bata 1 indefinidament.

Personal tècnic i auxiliar tècnic de l’àrea de serveis territorials

Calçat de seguretat d’estiu 1 indefinidament.
Calçat de seguretat 1 indefinidament.
Armilla reflectant 1 indefinidament.
Casc 1 indefinidament.
Anorac 1 indefinidament.
Jersei d’hivern 1 indefinidament.

Treballador/a familiar

Bata d’estiu 1 cada any.
Bata d’hivern 1 cada any.
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Per deteriorament, pèrdua o qualsevol altra circumstància justificada, se n’haurà 
de sol·licitar la reposició al cap d’àrea, amb el vistiplau del regidor delegat.

Pel concepte “indefinidament” s’entén que les peces s’han de renovar quan no 
estiguin en bon estat per treballar.

La data de lliurament del vestuari serà abans de l’1 d’octubre per al d’hivern i l’1 
de maig, per al d’estiu.

Excepcionalment es lliuraran les peces de roba abans de la periodicitat previs-
ta, cas que s’inutilitzin per causes imprevisibles i com a conseqüència del treball 
realitzat.

De la mateixa manera, en el cas d’absències perllongades del treball (per incapa-
citat temporal, llicències, etc.) podrà proposar-se’n el lliurament que correspondria, 
en proporció a la durada de l’absència.

El delegat/da de personal que assumeixi la condició de delegat de prevenció 
participarà en la selecció de les peces, amb la finalitat que aquestes s’adeqüin a les 
necessitats dels serveis que cal prestar.

En totes les dependències existirà un vestidor adequat a les necessitats que im-
posi la feina. Els armaris destinats al vestuari seran suficients per allotjar la roba 
de carrer i la roba especial utilitzada per raó del lloc de treball.

Article 37
Desplaçaments amb vehicle propi i dietes

L’Ajuntament es compromet a facilitat i abonar l’import del transport utilitzat pel 
treballador/a, sempre que aquest derivi del compliment de la seva feina. Es recom-
pensarà el personal que utilitzi vehicle propi per realitzar serveis de l’Ajuntament 
amb la quantitat de 0,30 per quilòmetre i amb les dietes corresponents.

En els casos de sinistre en el vehicle propi utilitzat per realitzar serveis de l’Ajun-
tament, aquest es farà càrrec de les despeses corresponents a les reparacions el 
vehicles, així com de la diferència econòmica en les bonificacions acumulades en 
l’assegurança del vehicle que, per raó del sinistre, es perdin, sempre i quan no hagi 
existit imprudència del treballador.

Criteris per l’abonament de dietes i desplaçaments:
Per ambdós conceptes (dietes i desplaçaments) s’utilitzarà el full de despeses, que 

s’haurà de presentar al Departament de RRHH degudament signat pel peticionari 
i conformat pel cap que hagi ordenant el desplaçament.

Sempre que sigui possible, s’utilitzarà el transport públic.
L’abonament del transport públic s’haurà de justificar mitjançant els bitllets que 

corresponguin.
A l’hora de comptabilitzar els quilòmetres es tindran en compte la distància 

existent entre Castellbisbal i el lloc de destí, a no ser que s’hagi desplaçat des 
del seu domicili i aquesta distància sigui menor que l’existent des del lloc de 
treball.

Per determinar exactament quina és la distància recorreguda es consultaran els 
webs especialitzats.

Article 38
Permisos de conduir

Seran abonades les despeses de renovació dels permisos de conduir i exàmens 
psicotècnics, revisions mèdiques i taxes, per a tot el personal que, pel seu servei, 
hagi de conduir vehicles de propietat municipal o vehicle propi, quan es faci un ús 
habitual d’aquest últim i estigui prèviament autoritzat.

Article 39
Seguretat, higiene i salut en el treball

En aquest àmbit s’aplicarà tot el que la normativa en vigor estableixi. Es preveu 
l’existència de 2 comitès en aquests àmbits, que són els següents:
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El Comitè de Seguretat i Salut en el Treball
A més d’exercir les competències establertes legalment, aquest comitè haurà 

de conèixer totes les reclamacions que formuli el personal respecte a control de 
seguretat i condicions en el treball, i n’emetrà un informe relatiu.

Es revisaran les condicions de seguretat en els edificis municipals i la formació 
de les condicions de salut en el treball del personal.

S’instal·laran escalfadors, guixetes, dutxes, etc., en els centres de treball que els 
necessitin per al personal.

A més de les que dicti la normativa legal aplicable, les funcions del Comitè de 
Seguretat i Condicions de Salut en el Treball seran:

a) Analitzar i donar solucions a les causes dels accidents i malalties professionals.
b) Fer que es facin revisions periòdiques en els serveis i instal·lacions a fi de 

preveure i esmenar les deficiències existents.
c) Informar el conjunt del personal de la importància de la defensa de la salut i dels 

riscos que l’amenacen, a traves de campanyes informatives, cartells, cursets, etc.
d) Informar dels llocs que poden ser considerats penosos i/o perillosos, i pro-

posar l’adopció de les mesures oportunes per anul·lar, reduir o minorar les causes 
de penositat i/o perillositat.

En matèria de seguretat i salut, s’estarà al disposat en la normativa legal d’aplicació 
i a les recomanacions de l’Organització Internacional del Treball.

El Comitè de Risc Psicosocial
Es podran sol·licitar, per acord de tots, l’assistència dels assessors especialistes 

que es considerin necessaris per l’especialitat de la matèria.
El Comitè de Risc Psicosocial està destinat a la solució i prevenció dels conflictes 

de risc psicosocial que tinguin lloc en l’entorn laboral d’aquesta Administració local 
i que afectin el funcionament adequat dels serveis que es presta.

Els treballadors i treballadores tenen reconegut, en el desenvolupament de les 
seves relacions laborals, el dret al respecte de la seva intimitat i la consideració 
deguda a la seva dignitat. Les conductes discriminatòries en matèria laboral per 
motius personals, ideològics, religiosos o polítics són contràries a la legalitat i s’han 
de considerar nul·les.

La actuacions del Comitè de Risc Psicosocial esmentat seguiran el protocol 
següent:

Inici de les actuacions
El/la treballador/a que consideri que s’exerceix sobre ell/ella qualsevol compor-

tament abusiu en l’àmbit laboral, tant per superiors jeràrquics com per iguals, i que 
tenen per finalitat o efecte un tracte objectivament degradant personal i/o profes-
sional, amb la conseqüent lesió de la dignitat i integritat moral i la degradació del 
seu ambient de treball, pot posar-se en contacte amb qualsevol dels membres del 
Comitè de Riscos Psicosocials, per posar-ho en el seu coneixement.

El membre del Comitè convocarà una reunió, que se celebrarà en un termini 
màxim de 7/10 dies des de la comunicació del/de la treballador/a.

Si algun dels membres es trobés directament afectat en el cas, serà substituït pel 
seu suplent.

En aquesta primera reunió amb el Comitè de Riscos Psicosocials, el/la treballa-
dor/a exposarà la seva reclamació (verbalment o per escrit), amb els fets, raons i 
peticions en què es concreti la situació.

En acabar la reunió, el/la treballador/a decidirà si vol que s’iniciï el procés d’ex-
ploració. Si és així, haurà de presentar, si no ho ha fet en la primera reunió, la seva 
reclamació per escrit, fent constar els fets, raons i peticions en què es concreti la 
situació, així com fent constar la seva acceptació d’aquest protocol i entregar-la a 
un dels membres del comitè.

Abans de prendre la decisió d’iniciació, el comitè durà a terme totes les accions 
necessàries amb la finalitat de conèixer les circumstàncies del cas concret i d’iden-
tificar, si és el cas, els supòsits que justifiquen la iniciació d’actuacions.
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Totes aquestes actuacions es duran a terme garantint el principi de confidencialitat 
de les dades del procés.

Tramitació
a) En cas que, de les actuacions, se’n derivi que no hi ha indicis que s’hagi pro-

duït una situació de risc psicosocial, es comunicarà per escrit i es proposaran, si ho 
consideren necessari, possibles solucions i/o recomanacions a la situació laboral 
que s’ha posat de manifest.

b) En cas que, de les actuacions, se’n derivin indicis que s’ha produït una situació 
de risc psicosocial, es realitzaran totes les accions necessàries per a la determinació 
i la comprovació de les dades, sens perjudici del dret dels interessats a proposar les 
actuacions que creguin convenients. Les accions seran:

1. Recopilació acurada de dades (confirmant les dades obtingudes a l’entrevista 
d’inici de les actuacions): història laboral, anàlisi del lloc de treball, factors provi-
nents de l’entorn laboral, cronologia del problema, etc.

2. Relació de persones implicades, amb possibilitat d’entrevistar-les.
3. Realització de proves, que es determinaran en funció de les entrevistes i les 

dades obtingudes.
4. Informe psicològic i mèdic (si s’escau).
El Comitè de Riscos Psicosocials podrà recórrer a l’assessorament d’experts en 

la matèria i a personal tècnic extern a l’Ajuntament.
El/la treballador/a podrà, en qualsevol moment, fer al·legacions i aportar docu-

ments, o altres elements i/o tècnics experts que siguin d’interès en el cas.
També té lliure capacitat de decisió en la renúncia a seguir el procés en qual-

sevol moment, situació que haurà de comunicar per escrit al Comitè de Riscos 
Psicosocials.

Acabament de les actuacions

Informe
El Comitè de Riscos Psicosocials elaborarà un informe que inclourà les propostes 

d’actuació, les propostes de mesures correctores i les recomanacions preventives 
que donin solució a les qüestions plantejades pels interessats.

El Comitè citarà el/la treballador/a afectat per explicar-li l’informe resultant i 
lliurar-li el document, amb les mesures proposades, que podran dirigir-se a:

Les persones implicades en el procediment, per tal de millorar les seves relacions 
i pràctiques laborals.

Els caps o regidors de les àrees a què estiguin adscrites les persones implicades, 
per tal de millorar l’organització del treball.

El departament de RRHH, per tal de millorar la prevenció dels riscos laborals.
Si s’observa l’existència de faltes disciplinàries, es durà a terme l’obertura d’un 

expedient disciplinari.
Si els fets investigats són presumptament constitutius d’un delicte o falta, 

es comunicarà aquesta circumstància al/la treballador/a, es derivarà el cas per 
manca de competència, i es posaran els fets en coneixement de les autoritats 
competents.

En cap cas l’acceptació del protocol suposa la renúncia de l’interessat/da dels seus 
drets legals davant d’un tribunal de justícia ordinari.

Farmaciola
Els diferents edificis municipals a què estigui adscrit personal municipal 

disposaran de farmaciola de primers auxilis, amb el material necessari i in-
dispensable per poder atendre les cures d’urgència que eventualment puguin 
produir-se.

La Comissió de Seguretat i Salut Laboral vetllarà i es responsabilitzarà que les 
farmacioles estiguin sempre en el seu lloc i es trobin proveïdes dels elements sani-
taris necessaris per ser utilitzades.
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Oficines
Es dedicarà especial atenció als llocs de treball que es desenvolupin mitjançat 

la utilització d’ordinadors, mobiliari ergonòmic adequat, il·luminació correcta i 
suficient ventilació.

Ús de mitjans de seguretat i EPI
L’Ajuntament proporcionarà als/les treballadors/es els equips de seguretat ade-

quats i establerts per llei per a la realització de cada servei i seran d’ús obligat pels 
empleats de la corporació. L’incompliment d’aquesta obligació motivarà l’aplicació 
del règim disciplinari i les sancions corresponents.

Article 40
Serveis mínims amb motiu de vaga

En cas de vaga es garantiran els serveis mínims per atendre les necessitats de 
l’Ajuntament, segons la taula següent:

A: àrea; LT: lloc de treball o departament; N: nombre treballadors; P: plaça.

A LT N P
Alcaldia Gestió adm. Gabinet d’alcaldia 1 Administratiu  
   o aux. adm.
Serveis centrals Secretaria general 1 Secretaria general
Serveis econòmics Gestió adm. Intervenció 1 Administratiu  
   o aux. adm. i interventor
Serveis personals OAC Ajuntament 1 Administratiu  
   o aux. adm.
 Espai plaça 1 Conserge
 Can Margarit 1 Adm. o aux.  
   administratiu
  1 Assist. soc. o  
   educ. social
Serveis territorials Urbanisme i medi ambient 1 1 enginyer sup.  
   o tècnic, 1 arquitecte  
   i arquit. tècnic
 Brigada d’obres 1 2 de la Brigada
Seguretat ciutadana Suport administratiu 1 Aux. Administratiu/va

Article 41
Llibertat sindical

L’Ajuntament garanteix el dret a la lliure sindicació i organització dels tre-
balladors/es i a la no- discriminació, perjudici o sanció, per raons d’afiliació i 
exercici de drets sindicals, sense cap mena d’exclusió per pertànyer a un grup o 
lloc de treball.

Article 42
Garanties, facultats, competències i drets del delegat/da de personal de les juntes 
de personal i dels comitès laborals

Les que els sigui d’aplicació d’acord amb la normativa vigent.
El/la delegat/da tindrà les garanties sindicals següents:
a) Obertura d’expedient contradictori en el supòsit de sancions per faltes greus 

o molt greus, en què serà escoltat.
b) Lliure expressió de les seves opinions en l’esfera de la seva representació.
c) Facultat de publicar i distribuir per qualsevol mitjà, sense perjudicar el des-

envolupament del treball, les comunicacions d’interès laboral o social.
d) Garanties de no ésser discriminat en la seva promoció econòmica o professi-

onal, per raons del desenvolupament de la seva representació.
e) El/la delegat/da disposarà d’un crèdit de 15 hores mensuals.
f) El/la delegat/da tindrà capacitat jurídica d’obrar per exercir accions adminis-

tratives o judicials en tot el relatiu a l’àmbit de la seva competència.
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g) L’Ajuntament es compromet a posar a disposició del delegat de personal un 
despatx degudament equipat per al desenvolupament de les seves funcions, encara 
que no sigui d’utilització exclusiva.

h) L’Ajuntament instal·larà taulers d’anuncis en les dependències en què treballi 
el personal, per a la informació laboral i social.

El/la delegat/da de personal, com òrgan de representació dels treballadors/es 
tindrà, entre d’altres, les competències següents:

1) Rebre informació en aquells assumptes de personal que afectin el conjunt 
de treballadors/es, o a un o diversos col·lectius, incloses les variacions respecte al 
règim anteriorment existent.

2) Emetre informe de caràcter previ, en el termini de 15 dies a partir de la co-
municació, llevat que s’hagi de resoldre en un termini més breu, en les matèries 
següents:

a) Acords plenaris en matèria de personal.
b) Acords i resolucions que suposin modificacions al règim jurídic, sancions 

i règim general de prestacions de serveis. El delegat podrà emetre informe en 
qualsevol altre tipus d’expedient en matèria de personal, que suposi modificació 
del règim jurídic existent.

3) Se li facilitaran els models dels contractes laborals vigents. Se l’informarà, 
prèviament, de futures contractacions i característiques i forma d’ingrés. Se l’infor-
marà, prèviament, de les contractacions realitzades per l’Ajuntament amb empreses, 
per realitzar obres o serveis. Se l’informarà dels terminis de les oposicions.

4) El/la delegat/da de personal podrà designar un membre per participar en els 
tribunals dels concursos i oposicions de promoció i contractació de personal.

5) Prèvia notificació per escrit, el delegat podrà convocar assemblees sectorials o 
generals fora de l’horari de treball. Una vegada al mes podrà convocar assemblees, 
ocupant el temps legalment permès dins de la jornada laboral.

6) Rebre informació sobre la taula salarial de tots els treballadors, tipologia o 
valoració del lloc de treball, etc.

Drets:
1) El/la delegat/da de personal no podrà ser traslladat del seu lloc de treball per la 

seva activitat sindical, llevat de l’acord previ de l’interessat amb l’Ajuntament.
2) El Departament de Personal facilitarà al delegat de personal la informació 

referent al règim laboral que es publiqui en el Boletín Oficial del Estado, Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
i de les publicacions informatives que editi l’Ajuntament.

Article 43
Negociació col·lectiva

Les hores dedicades a negociació col·lectiva no s’inclouran dins del crèdit d’hores 
sindicals de què disposen els delegats de personal.

La representació del personal en la Comissió negociadora del pacte estarà formada 
pels delegats/des de personal.

Article 44
Seccions sindicals

La corporació reconeix expressament les facultats següents per a les diferents 
agrupacions sindicals que han concorregut a les eleccions i han obtingut, com a 
mínim, un 10% dels vots emesos:

a) Rebre les reivindicacions professionals, econòmiques i socials dels dife-
rents centres de treball i plantejar-les davant de la corporació i del delegat de 
personal.

b) Convocar assemblees en el centre de treball.
c) Representar i defensar el centre de treball.
d) Disposar de 15 hores mensuals per a un delegat de la secció sindical i de 12 

hores anuals per a la secció sindical.
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e) Disposar d’una sala de reunions, equipada amb els mitjans suficient per poder 
treballar.

Les assemblees de les seccions sindicals se celebraran fora de l’horari de treball. 
Si hi ha afectats que hagin de prestar serveis durant la realització de les assemblees 
esmentades, se’ls en facilitarà, tant com sigui possible, l’assistència, i s’assegurarà 
la prestació dels serveis.

Article 45
Tots els drets i beneficis establerts en aquest pacte relatius a cònjuges i/o parelles 

dels treballadors/es s’aplicaran en la mateixa mesura, amb independència de l’ori-
entació sexual, aplicant-s’hi la normativa referent a parelles de fet, etc.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

A fi que s’apliqui el mateix règim estatutari per a tota la plantilla municipal afectada 
per aquest acord, al personal laboral se li aplicarà la normativa funcionarial en tot 
allò que permeti la legislació laboral i que no vulneri el denominat dret necessari.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La corporació es compromet a elaborar, d’acord amb el que determina la disposició 
addicional vuitena de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut de l’empleat públic, 
un pla d’igualtat d’aplicació a l’Ajuntament, de comú acord amb la representació 
sindical i en un termini màxim de 6 mesos d’ençà de l’aprovació d’aquest acord.

(09.142.149)
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	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
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