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RESOLUCIÓ
TRE/3980/2007, de 9 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
fg"nÓCeqtf"tgiwncfqt"fg"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"fgnu"hwpekqpctku"fg"nÓClwpvcogpv"
fg"Ocnitcv"fg"Oct"rgt"cnu"cp{u"4229"k"422:"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:36964+0

Vist l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajunta-
ment de Malgrat de Mar, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus 
treballadors el dia 21 de febrer de 2007, i d’acord amb el que disposen l’article 36 
de la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la 
determinació de les condicions de treball dels empleats públics, en relació amb el que 
guvcdngkz"nc"fkurqukek„"Ýpcn"304"fg"nc"Nngk"qti§pkec"3313;:7."fg"4"fÓciquv."fg"nnkdgtvcv"
ukpfkecn="nÓctvkeng"3304"fg"nc"Nngk"qti§pkec"613;9;."fg"3:"fg"fgugodtg."fg"nÓGuvcvwv"
fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c="gn"Tgkcn"fgetgv"456413;:2."fg"5"fÓqevwdtg."uqdtg"vtcpu-
hgtflpekc"fg"ugtxgku"fg"nÓGuvcv"c"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"ogfkcek„."
ctdkvtcvig"k"eqpeknkcek„="gn"Fgetgv"54813;;:."fg"46"fg"fgugodtg."fg"tgguvtwevwtcek„"
fg"ngu"fgngicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn="gn"Fgetgv"8:14226."fg"
20 de gener, d’estructuració i reestructuració de diversos departaments de l’Ad-
okpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"44514226."fg";"fg"oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"
fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"3;214227."fg"
35"fg"ugvgodtg."fg"tgguvtwevwtcek„"rctekcn"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"k"Kpf¿uvtkc="
el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
fg"Ecvcnwp{c."k"gn"Fgetgv"79214228."fg"3;"fg"fgugodtg."fÓguvtwevwtcek„"fgn"Fgrct-
vcogpv"fg"Vtgdcnn=

Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent, segons el que disposa 
l’article 35 de la Llei 7/1990 abans esmentada,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
hwpekqpctku"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ocnitcv"fg"Oct"rgt"cnu"cp{u"4229"k"422:"*eqfk"fg"
conveni núm. 0814742) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Depar-
tament Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
fg"Ecvcnwp{c.

Barcelona, 9 d’octubre de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

fg"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"fgnu"hwpekqpctku"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ocnitcv"fg"Oct."
rgt"cnu"cp{u"4229"k"422:

CAPÍTOL 1
Condicions generals

Article 1
Àmbit funcional i personal

Aquest acord afecta els funcionaris/àries de carrera i interins de l’Ajuntament de 
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Malgrat de Mar. Així mateix serà d’aplicació al personal d’altres administracions 
en situació de comissió de serveis a l’Ajuntament.

Article 2
Àmbit temporal
Nc"fwtcfc"fÓcswguv"Ceqtf"ugt§"fg"4"cp{u"k"uÓguvfip"Ýpu"cn"53"fg"fgugodtg"fg"

2008.
Un cop feta la denúncia, amb una antelació màxima de 90 dies naturals a l’aca-

bament d’aquest Acord, les parts es comprometen a iniciar les negociacions dins 
del termini dels 30 dies següents.

Això no obstant, en l’endemig de l’aprovació d’un nou Acord, el present mantindrà 
la seva vigència.

Aquest Acord entrarà en vigor el dia de la seva aprovació per part del Ple de 
nÓClwpvcogpv"k"swgfct§"eqpuv§pekc"fÓcswguv"hgv."rgt"okvl§"fg"fknkiflpekc."cn"Ýpcn"
d’aquest.

Les condicions econòmiques de l’Acord tindran efectes des del dia 1 de gener 
de 2007.

Article 3
Clàusula de garantia “ad personam”

Es garanteix el respecte als drets adquirits mitjançant qualsevol acord o disposició 
swg"pq"xwnpgtk"nÓqtfgpcogpv"lwt‡fke0"Swcnugxqn"rcevg"q"fkurqukek„"rquvgtkqt"ofiu"
favorable ha de prevaler sobre el que s’estableix aquí.

Article 4
Eqokuuk„"fÓKpvgtrtgvcek„"k"fg"Ugiwkogpv"*Eqokuuk„"Rctkv§tkc+

1. Dintre del termini dels 15 dies següents a l’entrada en vigor del present Acord, 
es constituirà una Comissió de Seguiment, Control i Desenvolupament, si escau, de 
les normes contingudes en aquest Acord. Aquesta Comissió estarà composada per 
2 membres de la Comissió Negociadora de la Junta de Personal i pels representants 
que en el mateix nombre l’Ajuntament designi.

2. La Comissió ha de fer reunions ordinàries com a mínim amb caràcter bimen-
sual l’últim dijous de cada mes senar i amb caràcter extraordinari, si ho acorden les 
parts, en cas de raons d’urgència reconeguda.

3. Els membres de la Comissió podran delegar de manera expressa el seu vot en 
qualsevol dels altres membres.

4. Els components de la Comissió podran comptar amb l’assistència d’assessors 
a les seves deliberacions, els quals actuaran amb veu però sense vot.

5. Els acords que es prenguin com a conseqüència dels treballs de la Comissió 
Paritària podran incorporar-se a aquest Acord. Els esmentats acords seguiran el 
rtqegfkogpv"guvcdngtv"gp"ecfc"ecu"rgt"c"nc"ugxc"gÝe§ekc"k"ugtcp"fÓcrnkecek„"nÓgpfgo§"
de la seva publicació en el Dwvnngv‡"QÝekcn de la Província.

6. Els acords subscrits, o les que es puguin subscriure en un futur, entre els 
ukpfkecvu"tgrtgugpvcvkwu"k"nc"HOR"*Hgfgtcek„"Gurcp{qnc"fg"Owpkekrku"k"Rtqx‡pekgu+."
nc"HOE"*Hgfgtcek„"fg"Owpkekrku"fg"Ecvcnwp{c+"k"nÓCEO"*Cuuqekcek„"Ecvcncpc"fg"
Municipis) es traslladaran a la Comissió de Seguiment i Interpretació per tal de 
fer, si així correspon, el seu estudi i la seva adequació per a aquest Acord.

Article 5
Comissions sectorials

Es reconeix un àmbit descentralitzat de negociació col·lectiva per a la interpretació 
i el desenvolupament dels aspectes propis dels sectors que s’estableixin de comú acord 
gpvtg"nc"eqtrqtcek„"k"gnu"”ticpu"fg"tgrtgugpvcek„"gpvqtp"fg"ngu"ocvfltkgu"ugi¯gpvu<
c+" Ngu"eqpfkekqpu"gurge‡Ýswgu"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"fgn"ugevqt"eqttgurqpgpv0
b) L’aplicació i el desenvolupament, en aquest sector, dels acords assolits en 

l’àmbit general.
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Article 6
EqpÞkevg"gpvtg"pqtogu
Gp"ecu"fg"eqpÞkevgu"qtkikpcvu"gpvtg"gnu"rtgegrvgu"fg"4"q"ofiu"pqtogu."vcpv"guvcvcnu"

o locals com pel mateix Acord, es resoldran en primera instància per la Comissió 
fÓKpvgtrtgvcek„"k"fg"Ugiwkogpv"*Eqokuuk„"Rctkv§tkc+"fg"nÓCeqtf0"Gp"ecu"fg"fguceqtf."
les parts se sotmetran al Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Adminis-
vtcek„"Nqecn"*EGOKECN+"q"cn"Vtkdwpcn"Ncdqtcn"fg"Ecvcnwp{c0

CAPÍTOL 2
Eqpfkekqpu"geqp”okswgu

Article 7
Determinació de les retribucions

Les retribucions íntegres per cadascuna de les categories, grups, escales i llocs 
fg"vtgdcnn"k"rgt"cnu"fkhgtgpvu"gzgtekeku"ugtcp"ngu"swg"Ýiwtkp"gp"nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"
treball que aprovarà el Ple de l’Ajuntament junt amb l’aprovació dels pressupostos 
owpkekrcnu."k"gp"gn"ugw"ecu."oqfkÝecekqpu"rquvgtkqtu0

Article 8
Increments salarials
30" Cod"ect§evgt"igpgtcn"nÓkpetgogpv"fg"ngu"tgvtkdwekqpu"fwtcpv"gnu"cp{u"fg"xk-

gència de l’Acord serà l’autoritzat per la Llei de pressupostos de l’Estat per a cada 
exercici.

2. Ambdues parts manifesten la voluntat de respectar el poder adquisitiu 
dels funcionaris de l’Ajuntament de Malgrat de Mar i ajustar en tot moment, 
d’acord amb les previsions legals i amb la voluntat expressada, les retribucions 
del personal.
50" Gp"gn"ecu"swg"nÓGuvcv"q"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"guvcdngkzkp"rciwgu"

¿pkswgu"rgt"tgewrgtct"gn"rqfgt"cfswkukvkw"fÓcp{u"cpvgtkqtu."vcodfi"uÓjcp"fg"hgt"
extensives al personal de l’Ajuntament de Malgrat de Mar de forma lineal i 
com a paga única.

Article 9
Conceptes retributius

Els conceptes retributius del personal de l’Ajuntament de Malgrat de Mar afectat 
per l’àmbit d’aquest Acord són els que determina el Reglament del personal al servei 
fgnu"gpu"nqecnu"fg"Ecvcnwp{c."crtqxcv"rgt"Fgetgv"43613;;2."fg"52"fg"lwnkqn."k"swcpvgu"
disposicions conformen l’Estatut i el Règim del personal al servei de l’Administració 
nqecn<"tgvtkdwekqpu"d§ukswgu"*uqw."vtkgppku."rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu+."tgvtkdwekqpu"
eqorngogpv§tkgu"*eqorngogpv"fg"fguvkpcek„."eqorngogpv"gurge‡Ýe."eqorngogpv"
fg"rtqfwevkxkvcv"k"itcvkÝecekqpu"rgt"ugtxgku"gzvtcqtfkpctku+0

Article 10
Antiguitat

A tots els funcionaris/àries de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, inclosos dins 
l’àmbit de l’Acord se’ls computarà l’antiguitat per triennis, d’acord amb l’import de 
ngu"vcwngu"rgt"ecfc"itwr"swg"gu"Ýzkp"cpwcnogpv"c"nc"ngikuncek„"xkigpv."k"ugÓnu"crnkect§"
en les mateixes condicions.

El personal que s’integri en un altre grup, percebrà el triennis perfeccionats en 
el grup anterior pel seu import corresponent i els que perfeccioni en el nou grup 
rgt"nÓkorqtv"eqttgurqpgpv"c"cswguv."gpectc"swg"wpc"rctv"fgn"rgt‡qfg"fg"5"cp{u."gnu"
serveis s’haguessin prestat en el grup anterior. Així mateix, a aquests efectes, es 
reconeixeran els serveis prestats a altres administracions.

Els triennis vençuts comptaran a efectes retributius des del dia 1 del mes en què 
vencin.
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Article 11
Nivells de complement de destinació

L’assignació dels nivells dels llocs de treball es realitzarà mitjançant la relació 
de llocs de treball. Si el lloc de treball no es troba inclòs dintre d’aquesta, la seva 
creació correspondrà el Ple de l’Ajuntament que determinarà el nivell, atenent 
criteris d’especialització, responsabilitat, competència i prefectura.

D’acord amb el Reial decret 158/1996, de 2 de febrer, el complement de destinació 
jc"fg"swgfct"Ýzcv"fÓceqtf"cod"gnu"ugi¯gpvu"o‡pkou"k"o§zkou<

I<"itwr"k"ecvgiqtkc"cuukokncfc="PO<"pkxgnn"o‡pko="POC<"pkxgnn"o§zko0

G NM NMA

A 20 30

B 16 26

C 11 22

D 9 18

E 7 14

Els imports que corresponen als diferents complements de destinació seran els 
que s’estableixin anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Es podran percebre complements de destinació superiors en funció del grau 
consolidat per haver dut a terme amb anterioritat llocs de nivell superior. En cap 
cas no podrà ser superior al màxim previst per a cada grup.

Article 12
Eqorngogpv"gurge‡Ýe
Gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe"guv§"fguvkpcv"c"tgvtkdwkt"ngu"eqpfkekqpu"rctvkewnctu"

fÓcniwpu"nnqeu"fg"vtgdcnn"gp"cvgpek„"c"nc"ugxc"gurgekcn"fkÝewnvcv"vflepkec."fgfkecek„."
kpeqorcvkdknkvcv."tgurqpucdknkvcv."rgpqukvcv"k"cnvtgu0"Nc"swcpvkc"jc"fg"ugt"Ýzcfc"rgn"
Rng"owpkekrcn"k"jc"fg"Ýiwtct"gp"wp"ecv§ngi"q"tgncek„"fg"nnqeu"fgtkxcv"fg"nc"rncpvknnc"
i ordenat per llocs de treball.

Article 13
Complement de productivitat

1. El complement de productivitat està destinat a retribuir l’especial rendiment, 
l’activitat extraordinària i l’interès i iniciativa amb què el treballador desenvolupa 
el seu treball.

2. D’acord amb el que estableix la normativa vigent, el Ple municipal aprovarà 
la quantitat global corresponent al complement de productivitat, mitjançant el 
Pressupost. La distribució individualitzada de l’esmentat complement la rea-
litzarà l’alcaldia o òrgan delegat. Les quantitats que es concedeixin per aquest 
concepte seran de coneixement públic de tot el personal i dels representants 
sindicals.

Article 14
ItcvkÝecekqpu

Es consideren hores extraordinàries les que excepcionalment, mitjançant auto-
tkv¦cek„."gu"hcp"c"ofiu"c"ofiu"fg"nÓjqtctk"jcdkvwcn"fg"ecfc"vtgdcnncfqt0"Cnu"ghgevgu"fg"
la retribució, les quantitats s’estableixen en les taules salarials, i es distingeixen les 
hores fetes en dies laborals de les hores nocturnes entre les 10 de la nit i les 6 del 
matí i de les fetes en diumenge o els dies declarats expressament festius en cada 
calendari laboral anual.

Les hores extraordinàries que s’han de fer a conseqüència de les necessitats 
del servei es computen mensualment i s’han d’abonar en la nòmina en un termini 
màxim de 2 mesos.
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Correspon al Ple de la corporació determinar en el pressupost la quantitat global 
fguvkpcfc"c"nÓcuukipcek„"fg"itcvkÝecekqpu0"Eqttgurqp"c"nÓcnecnfg"q"”ticp"fgngicv"
l’assignació individualitzada.
Gn"swcftg"fg"itcvkÝecekqpu"gzvtcqtfkp§tkgu"guv§"hqtocv"rgt<
1. Hores extraordinàries
Gn"rgtuqpcn"owpkekrcn"rgtvcp{gpv"c"itwru"k"ecvgiqtkgu"cuukokncfgu"E."F"k"G."k"gnu"

caporals i agents de la Policia Local acreditarà el dret al cobrament d’aquesta gra-
vkÝecek„"gzvtcqtfkp§tkc"ugortg"k"swcp"ukiwkp"tgswgtkvu"rgt"c"rqtvct"c"vgtog"vtgdcnnu"
hqtc"fg"nc"lqtpcfc"jcdkvwcn."rgt"pgeguukvcvu"gurge‡Ýswgu"fgn"ugtxgk."kortgxkuvqu"q"
causa major.

a) Hores extres personal Policia Local

E<"eqpegrvg="K<"korqtv"1"jqtc0

C  I

Hora extra ordinària, festiva o nocturna  19,14

Aquest imports s’actualitzaran d’acord amb l’article 8.
b) Hores extres resta de personal

E<"eqpegrvg="K<"korqtv"1"jqtc0

C  I

Hora extra ordinària  15,00

Hora extra festiva o nocturna   17,51

Aquest imports s’actualitzaran d’acord amb l’article 8.
2. Servei partit policia local
Els policies locals, agents i caporals, que per expressa assignació realitzin el torn 

fg"ugtxgk"rctvkv"tgdtcp"wpc"itcvkÝecek„"rgt"cswguv"eqpegrvg0
Gu"Ýzc"wpc"swcpvkvcv"fg"429.22"gwtqu"rgt"ogu."q"rtqrqtekqpcn"32.57"gwtqu"fkc"

treballat.
Aquest import s’actualitzarà d’acord amb l’article 8.
3. Nocturnitat de la policia local
Els policies locals, agents i caporals, que per expressa assignació realitzin de ma-

pgtc"tqvcvkxc."gn"vqtp"fg"ugtxgk"fg"pkv"tgdtcp"wpc"itcvkÝecek„"rgt"cswguv"eqpegrvg0
Gu"Ýzc"wpc"swcpvkvcv"fg"522.72"gwtqu"rgt"ogu."q"rtqrqtekqpcn"37.25"gwtqu"fkc"

treballat.
Aquest import s’actualitzarà d’acord amb l’article 8.
4. Nocturnitat de la resta de personal
Els funcionaris/àries que realitzin els seu servei ordinari a la nit rebran una grati-

Ýecek„"gp"cswguv"eqpegrvg0"Gp"vqv"ecu"gu"rcict§"rtqrqtekqpcnogpv."ugiqpu"ngu"jqtgu"
treballades a la nit i segons el dies treballats durant el període mensual.
Gu"Ýzc"wpc"swcpvkvcv"fg"522.72"gwtqu"rgt"ogu."q"rtqrqtekqpcn"cn"vgoru"vtgdcnncv"

*37.25"gwtqu"fkc"vtgdcnncv"k"4.22"gwtqu"jqtc"vtgdcnncfc+0
Aquest import s’actualitzarà d’acord amb l’article 8.
5. Servei d’intervenció immediata de la brigada d’enllumenat
Els funcionaris/àries adscrits al Servei d’Enllumenat, realitzaran un servei de 

iw§tfkc."rgt"cvgpftg"ngu"gogtiflpekgu"fgiwfcogpv"lwuvkÝecfgu"swg"uqtigkzkp"hqtc"
de l’horari laboral, tant pel que afecta les instal·lacions de la xarxa d’enllumenat 
r¿dnke."eqo"gnu"cnvtgu"dfipu"k1q"gfkÝeku"fgrgpfgpvu"fg"nc"eqtrqtcek„"nqecn."k"swg"
estiguin directament relacionades amb el seu servei.

Aquest servei de guàrdia es realitzarà genèricament de la forma que es descriu 
c"eqpvkpwcek„<
Gn"fkgu"ncdqtcnu."eqogp›ct§"nc"iw§tfkc"c"rctvkt"fg"nc"Ýpcnkv¦cek„"fg"nÓjqtctk"guvcdngtv"

com a jornada laboral i acabarà a l’inici de la jornada del dia següent.
Els dissabtes, diumenges i dies festius, es mantindrà el servei de guàrdia durant 

les 24 hores consecutives.
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En tot cas, fora de l’horari laboral, hi haurà permanentment un treballador del 
Servei d’Enllumenat localitzable i disponible, per atendre amb la major celeritat 
les urgències relacionades amb el servei que poguessin sorgir.
Gu"Ýzc"wpc"swcpvkvcv"fg"522.22"gwtqu"rgt"ogu0
Aquest import s’actualitzarà d’acord amb l’article 8.
L’import serà retribuït de forma homogènia per a cada treballador que estigui 

adscrit al sistema del servei de guardià.
6. Serveis extraordinaris durant els dies de Festa Major, dies de festes nadalen-

ques i Setmana Santa
Quan de forma necessària i sense possibilitat d’ajornament fossin requerits els 

serveis de funcionaris/àries durant els dies de Festa Major, dies de festes nadalen-
swgu."Ugvocpc"Ucpvc"k"Tgku"Ociu"tgdtcp"wpc"itcvkÝecek„"gzvtcqtfkp§tkc"ugiqpu"gn"
ugi¯gpv"dctgo<

E<"eqpegrvg="K<"korqtv0

C  I

Fins a 3 hores  34,42 hora

Fg"5"jqtgu"Ýpu"c":"jqtgu"" " 428.63

Totes les hores que superin  
les 8 hores realitzades  23,70 hora

Aquest imports s’actualitzaran d’acord amb l’article 8.
Queda determinat que un mateix treballador no podrà percebre el pagament de 

les 3 primeres hores realitzades si el període global treballat les supera i per tant 
s’acull a l’apartat b). Així com, si un treballador supera les 8 hores realitzades, a 
ofiu"fgn"rcicogpv"¿pke."ug"nk"tgvtkdwktcp"ngu"tguvcpvu"rgt"nÓkorqtv"gurgekÝecv"gp"
l’apartat c).
Gn"ecngpfctk"cpwcn"fg"fkgu"gurgekcnu"gu"rcevct§"c"Ýpcnu"fg"nÓcp{"cpvgtkqt"k"ugortg"

gu"ocpvkpft§"nc"swcpvkvcv"fg"35"fkgu"gurgekcnu"c"nÓcp{0
Es crearà un grup concret de funcionaris/àries que amb un compromís ferm 

portarà a terme aquest serveis extraordinaris.
7. Compensació per compareixença als jutjats o d’altres organismes públics
El personal de la Policia Local que tingui que assistir al jutjat, prèvia citació i 

ugortg"swg"ukiwk"gp"jqtctk"pq"ncdqtcn"gu"tgvtkdwkt§"fg"nc"ugi¯gpv"ocpgtc<

E<"eqpegrvg="K<"korqtv0

C  I

Citació en el partit judicial o jutjat de Blanes 72,50

Citació fora del partit judicial  
o Audiència Provincial  121,00

Citació metge forense  36,25

Aquest import s’actualitzaran d’acord amb l’article 8.
Els desplaçaments es realitzaran en vehicle propi sempre que sigui possible.
8. Serveis de la policia local els dies 24 i 31 de desembre
El policies locals que treballin en el torn de nit els dies 24 i 31 de desembre tindran 

la consideració de servei especial i percebran un complement de productivitat de 
150,25 euros per dia treballat.

Aquest import s’actualitzarà d’acord amb l’article 8.
9. Serveis de caps de setmana
Els funcionaris/àries, que treballin els caps de setmana tindran la consideració 

de serveis especials i percebran un complement de productivitat de 34,42 euros per 
dissabte o diumenge treballat.

El complement no serà aplicable quan es presti servei de reforç.
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Aquest import s’actualitzarà d’acord amb l’article 8.
10. Serveis de consergeria d’instal·lacions esportives els caps de setmana
Els conserges d’instal·lacions esportives que treballin els caps de setmana 

tindran la consideració de serveis especials i percebran un complement de 
rtqfwevkxkvcv"fg"522.5:"gwtqu"ogpuwcnu0"*Gnu"oguqu"fg"xcecpegu"pq"gu"rgtegdt§"
el complement).

Aquest import s’actualitzarà d’acord amb l’article 8.
11. Servei d’intervenció immediata de les brigades de via pública i espais 

verds
Mensualment el cap de les brigades designarà 2 persones adscrites al serveis 

d’Obres o Jardineria que estaran a disposició o guàrdia durant tot el dia i per tant 
fora de l’horari laboral.
Gu"Ýzc"wpc"swcpvkvcv"fg"522.22"gwtqu"rgt"ogu0
Aquest import s’actualitzarà d’acord amb l’article 8.
Gn"ugtxgk"fg"iw§tfkc"ugt§"qrekqpcn"gpvtg"gn"rgtuqpcn"swcnkÝecv"k"tqvcvkw"gswkvcvk-

vament entre els funcionaris que el realitzin.
L’import serà retribuït de manera homogènia per a cada treballador/a que estigui 

adscrit al sistema del servei de guàrdia.
12. Jornada especial dels personal d’instal·lacions esportives i conserges de 

col·legis públics
El personal de les instal·lacions esportives i els conserges dels col·legis públics 

que realitzin una jornada de 40 hores setmanals percebran un complement de pro-
ductivitat de 124,00 euros mensuals.

Aquestes quantitats seran actualitzades d’acord amb l’article 8.
13. Serveis a la biblioteca els dissabtes
El personal de la biblioteca que treballi el dissabtes percebrà una compensació 

econòmica de 23,10 euros per dissabte treballat.
Aquesta quantitat serà actualitzada d’acord amb l’article 8
14. Indemnització per assistència a pràctiques de tir en hores fora de servei
Gu"Ýzc"wpc"kpfgopkv¦cek„"rgt"cuukuvflpekc"c"rt§evkswgu"fg"vkt"gp"jqtgu"hqtc"fg"ugtxgk"

fg"72.22"gwtqu"*ngu"fkgvgu"fg"fgurnc›cogpv"guvcpv"kpenqugu"gp"nc"kpfgopkv¦cek„+0
Aquesta quantitat serà actualitzada d’acord amb l’article 8.

Article 15
Pagues extres

Tots els funcionaris/àries de l’Ajuntament de Malgrat de Mar rebran 2 pagues ex-
vtcqtfkp§tkgu"c"nÓcp{."swg"uÓcetgfkvctcp"gnu"oguqu"fg"lwp{"k"fgugodtg"tgurgevkxcogpv0"
Ugtcp"ugpegtgu."fiu"c"fkt."tgvtkdwekqpu"d§ukswgu"ofiu"nc"vqvcnkvcv"fg"eqorngogpv§tkgu."
gzegrvg"ngu"itcvkÝecekqpu"rgt"ugtxgku"gzvtcqtfkpctku0"Gn"rgtuqpcn"cod"cpvkiwkvcv"
kphgtkqt"c"nÓcp{"rgtegdt§"nc"rctv"rtqrqtekqpcn"fÓcswguvgu"rciwgu0
Gn"rgtuqpcn"fg"pqw"kpitfiu"jc"fg"rgtegdtg"fg"ecfcuewpc"fÓcswguvgu"rciwgu"nc"rctv"

proporcional al temps treballat.

Article 16
Dietes i quilometratge

Les indemnitzacions sobre aquests conceptes són les que la llei determina i 
concretament les establertes a continuació.

El personal municipal que, degudament autoritzat i de forma circumstancial 
hagi d’exercir la seva tasca fora del municipi de Malgrat de Mar, li serà d’aplicació 
el que disposa el Reial decret 462/2002 sobre indemnitzacions per raó del servei i 
aplicació de les corresponents revisions que es facin dels imports de les esmentades 
indemnitzacions segons publicacions del BOE.
Gurgekcnogpv"gu"Ýzc"gn"ugi¯gpv"swcftg<
c+" Cuukuvflpekc"c"ewtu"c"nÓGueqnc"fg"Rqnkekc"fg"Ecvcnwp{c"rgt"rctv"fg"hwpekqpctk"

gp"rt§evkswgu"*kpenqw"fgurgugu"fg"rgcvigu."swknqogvtcvig"k"fkpct+<"3:.252585"gwtqu"
per dia.
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d+" Ugtxgku."cuukuvflpekgu"c"ewtuqu"k"ukoknctu"fkurqucpv"fgn"rtqrk"xgjkeng<"2.43:;99"
euros per km.

c) El total de despeses en concepte de transports públics, peatges i aparcament 
ugortg"lwuvkÝecfgu0

Els imports dels apartats a) i b) seran actualitzats d’acord amb l’article 8.
Gnu"fgurnc›cogpvu"gu"hctcp"gp"xgjkeng"rtqrk."pqofiu"gp"gn"ecu"gp"swg"pq"ukiwk"

possible fer-los en transport públic.

Article 17
Supressió de serveis extraordinaris. Compensació per dies festius

Conscients les parts de la greu situació d’atur existent i amb l’objectiu d’afavorir la 
creació de llocs de treball, es tendirà a la supressió total dels serveis extraordinaris.

En cap cas la prestació de serveis extraordinaris no tindrà caràcter habitual i 
continuat, i es limitarà a casos d’emergència.

En els supòsits de causes imprevistes de malaltia o accident, canvi de torn de treball 
o manteniment d’instal·lacions caldrà contractar temporalment i/o parcialment, tal 
com preveuen les lleis vigents, abans que el personal de plantilla de l’Ajuntament 
hagi de realitzar serveis extraordinaris, i s’escullen les persones mitjançant les 
proves selectives i es confeccionen llistes d’espera.

La prestació de serveis extraordinaris serà voluntària i rotativa i no excedirà del 
nombre de tot el que es disposa en la legislació vigent. El control s’establirà dià-
riament i l’Ajuntament cada trimestre informarà la Junta de Personal dels serveis 
extraordinaris realitzats, tal com de les causes que els motivaren i de la necessitat 
de la seva realització.

L’abonament dels serveis extraordinaris realitzats dins la primera quinzena es 
farà efectiu el mes següent de la seva realització i els realitzats la segona quinzena 
s’abonaran dintre del segon mes.

Tot i això, sempre que sigui possible, es compensarà la realització de serveis 
gzvtcqtfkpctku"cod"fkgu"hguvkwu."fÓceqtf"cod"gn"dctgo"ugi¯gpv<
c+" Rgt"ecfc"jqtc"fg"ugtxgk"gzvtcqtfkpctk"rtguvcv"gp"fkc"hgkpgt<"3"jqtc"k"67"okpwvu"

de descans.
d+" Rgt"ecfc"jqtc"fg"ugtxgk"gzvtcqtfkpctk"rtguvcv"gp"fkc"hguvkw"q"pqevwtpc<"4"jqtgu"

i 15 minuts de descans.
e+" Rgt"ecfc"jqtc"fg"ugtxgk"gzvtcqtfkpctk"pqevwtp"gp"fkc"hguvkw<"4"jqtgu"k"67"okpwvu"

de descans.
Es considerà horari nocturn l’establert entre les 22 i les 6 hores de l’endemà.
Les hores acumulades per aquest motiu es gaudiran de comú acord amb el cap 

del servei i respectant les necessitats del servei.
Els treballs especials que impliquin una dedicació extraordinària, fora de la jor-

pcfc"jcdkvwcn."ugtcp"eqpegrvwcvu"k"tgvtkdw•vu"eqo"c"itcvkÝecekqpu0"Vkpftcp"ect§evgt"
gzegrekqpcn"k"gp"ecr"ecu"pq"ugtcp"Ýzgu"gp"nc"ugxc"swcpvkc"pk"rgtk”fkeu"gp"gn"ugw"
meritament. Se n’informarà la Junta de Personal.

Article 18
Substitucions

1. El personal realitzarà aquells treballs propis del lloc de treball que ocupa.
2. No obstant això, en aquells casos que, per necessitats del servei i amb caràcter 

extraordinari i temporal, vacances, incapacitat laboral transitòria, etc., s’assignin 
sempre per escrit, amb decret, i es desenvolupin funcions corresponents a un lloc 
fg"vtgdcnn"swg"tgrtgugpvk"ofiu"ecvgiqtkc"k1q"tgurqpucdknkvcvu"uwrgtkqtu."nc"rgtuqpc"swg"
substitueixi percebrà un increment retributiu equivalent al 100% de la diferència 
retributiva bruta dels complements existent entre ambdós llocs de treball i durant 
el temps que duri l’exercici d’aquestes funcions.

En qualsevol cas, la part retributiva assignada per aquests conceptes haurà de 
Ýiwtct"c"nc"p”okpc"fgn"ogu"koogfkcvcogpv"rquvgtkqt"eqo"wp"eqpegrvg"tgvtkdwvkw"
transitori.
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Nc"uwduvkvwek„"fÓwp"gpecttgicv"fg"ngu"dtkicfgu"gu"tgcnkv¦ct§"cod"wp"qÝekcn"swcnkÝecv"
del mateix servei i no per cap altra persona aliena a aquest servei.

3. Els agents de la Policia Local que realitzin les funcions de responsable de servei 
percebran un complement de 18,00 euros dia. Aquesta quantitat serà actualitzada 
d’acord amb l’article 8.

CAPÍTOL 3
Condicions de treball

Article 19
Organització del treball
30" NÓqticpkv¦cek„"fgn"vtgdcnn"fiu"hgkpc"fg"nc"eqtrqtcek„."swg"jc"fÓguvcdnkt"gnu"ukuvgogu"

fg"tcekqpcnkv¦cek„."nc"oknnqtc"fg"oflvqfgu"k"rtqeguuqu"k"nc"ukornkÝecek„"fg"vcuswgu"
swg"rgtogvkp"wp"oknnqt"k"ofiu"cnv"pkxgnn"fg"rtguvcek„"fg"ugtxgku0

2. Els canvis organitzatius, individuals i col·lectius que afectin el personal en la 
oqfkÝecek„"fÓcniwpc"fg"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"rtgxkuvgu"gp"cswguv"Ceqtf."eqo"
vcodfi"swcnugxqn"pqtoc"swg"jcik"fg"ugt"cfqrvcfc."gu"pgiqekctcp"cod"nc"Lwpvc"fg"
Personal en un termini mínim de 15 dies.

3. La Junta de Personal emetrà un informe del trasllat total o parcial d’instal-
ncekqpu"k"gn"eguucogpv"q"nc"oqfkÝecek„"fg"nc"rtguvcek„"fg"ugtxgku"swcp"chgevk"rgtuqpcn"
inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord.

Article 20
Segona activitat

L’Ajuntament podrà establir criteris per a la declaració de segona activitat del 
personal de l’Ajuntament. A l’efecte es podrà determinar anàlegs o similars als 
establerts per la regulació de la segona activitat de la Policia Local, establerta als 
articles 43 i 44 de la Llei 16/1991, policies locals i al Reglament orgànic de la Policia 
Local de Malgrat de Mar.
Gp"tgncek„"cod"cswgnn"rgtuqpcn"gp"ukvwcek„"fÓcevkw"swg"uwrgtk"nÓgfcv"fg"77"cp{u."k"

que ocupi llocs de treball que per les seves característiques suposin un cert risc per 
la integritat física i psíquica, cada departament afectat juntament amb el de Perso-
nal, prèvia valoració mèdica i prèvia informació a la Comissió Paritària, estudiarà 
la possibilitat de traslladar els afectats a llocs de treball, que d’acord amb la seva 
edat i capacitat siguin mes operatius sense pèrdua dels drets adquirits en la seva 
categoria del lloc de treball.

Al personal que es designi per passar a segona activitat se li respectaran les re-
tribucions bàsiques i complementàries inherents a la seva categoria professional, 
gzegrvg"gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe."swg"ugt§"gn"swg"vkpiwk"gn"pqw"nnqe"fg"vtgdcnn0

Article 21
Disposicions comunes

1. Jornada de treball
La jornada laboral per a tot el personal serà de 37 hores i 30 minuts setmanals 

de dilluns a divendres.
Amb caràcter general i aplicable a tots els serveis municipals, el nombre de dies 

fg"vtgdcnn"c"nÓcp{"gu"Ýzc"gp"446"fkgu"*587"fkgu"nÓcp{."74"fkwogpigu."74"fkuucdvgu."
36"hguvgu"qÝekcnu."k"45"fkgu"ncdqtcdngu"fg"xcecpegu+0"Gn"e”orwv"jqtctk"cpwcn"tguvc"
predeterminat en 1.680 hores anuals.
Ugtcp"hguvgu"c"vqvu"gnu"ghgevgu"gnu"fkgu"swg"cuugp{cnk"gn"ecngpfctk"ncdqtcn"qÝekcn"

fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."gnu"4"fkgu"fg"hguvc"nqecn"c"Ocnitcv"fg"Oct"k"gnu"
dies 24 i 31 de desembre, prestant-se, en aquests darrers, el Servei d’Informació 
i Registre.

Els dies 24 i 31 de desembre que no coincideixin en dissabte i diumenge seran 
descomptats del còmput horari anual per la Policia Local.
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2. Control de presència
El control de presència s’estableix per a tot el personal de l’Ajuntament atenent 

ngu"fkxgtugu"wdkecekqpu"h‡ukswgu"k"ngu"ectcevgt‡uvkswgu"gurge‡Ýswgu"fg"ecfc"nnqe"fg"
treball.

L’Ajuntament de Malgrat de Mar el podrà efectuar mitjançant sistema informa-
vkv¦cv."k"c"vcn"ghgevg"uÓguvcdngkzgp"ngu"ugi¯gpvu"tgingu<

a) Totes les sortides del lloc de treball en horari laboral seran computades en el 
registre de control de presència sigui pel motiu que sigui.

b) Cada vegada que una persona surti al carrer haurà de passar la targeta de 
control pel terminal corresponent, L’única incidència que el personal pot enregistrar 
ocpwcnogpv"fiu"rgn"oqvkw"fÓgpvtcfc"k1q"uqtvkfc"fg"vtgdcnn0

c) Tota la resta que pugui respondre a assumptes propis, malaltia, vacances o 
d’altres tipus de llicències i permisos seran enregistrats pel Departament de Perso-
pcn"cod"rtgugpvcek„"rtflxkc"fg"nc"rgvkek„."lwuvkÝecpv."k"uk"rtqegfgkz."cwvqtkv¦cek„"fg"
l’Alcaldia, regidoria o cap de Personal.

3. Descans en jornada continuada
S’estableix un temps de descans en jornada continuada, computable com a jornada 

de treball, de 20 minuts diaris.
60" LwuvkÝecek„"fÓcduflpekgu
Les absències i faltes de puntualitat i permanència del personal, en que s’al·leguin 

causes de malaltia, incapacitat temporal i altres de força major requeriran l’avís 
immediat al responsable.

Article 22
Fgvgtokpcekqpu"gurge‡Ýswgu"fgn"tfliko"fg"vtgdcnn"rgnu"fkhgtgpvu"ugtxgku"fg"nÓClwp-
tament

Als efectes de satisfer de la millor forma possible les necessitats de servei de 
l’Ajuntament, d’acord amb la legislació aplicable, s’ha cregut oportuna la determi-
nació del règim de treball segons cada un dels serveis municipals.

a) Personal adscrit a serveis de Secretaria, Hisenda i Política Territorial
L’horari general serà de dilluns a divendres de les 8 hores a les 15.30 hores, 

exceptuant al servei d’Informació Municipal que desenvoluparà el servei de 
forma permanent de 8 a 22 hores de dilluns a divendres i de 9 a 14 hores els 
dissabtes.

No obstant això, amb la prèvia i expressa autorització de l’Alcaldia, es podrà 
determinar un horari diferent per determinat personal adscrit als serveis amb la 
Ýpcnkvcv"fÓcuugiwtct"wpc"rtguflpekc"ghgevkxc"fwtcpv"fgvgtokpcfgu"vctfgu."ugortg"cod"
nc"Ýpcnkvcv"fg"oknnqtct"nc"rtqfwevkxkvcv"k"cuugiwtcpv"nc"eqkpekfflpekc"fg"rtguflpekc"cod"
els membres de la corporació.

Els funcionaris que realitzin funcions de prefectura i directives, i treballs d’es-
rgekcn"fkÝewnvcv"q"fgfkecek„"jcwtcp"fÓcfcrvct"nc"ugxc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"c"ngu"pgegu-
sitats del servei, assegurant en tot cas la realització del còmput d’hores setmanals 
cuugp{cncv0

L’Ajuntament de Malgrat de Mar comptarà en la seva organització administrativa 
i Relació de llocs de treball amb un lloc la funció del qual serà prestar el servei de 
Registre i Informació al Públic durant el dissabte de 9 a 14 hores.

b) Personal adscrit a Cultura, Joventut, Radio Malgrat, Punt Informació Laboral 
i Juvenil i Benestar Social

L’horari laboral coincideix amb l’establert per al personal dels serveis adminis-
vtcvkwu."uk"dfi"fqpcfc"nc"pcvwtcnguc"fgnu"ugtxgku"c"rtguvct."ugt§"qdnkicv”tkc"nc"rtguvcek„"
de serveis en qualsevol acte o festa i garantir el funcionament de Ràdio Malgrat, 
garantint-se els períodes de descans establerts a la legislació vigent.

El Departament de Benestar Social adaptarà el seu horari per fer efectiu el servei 
durant 1 tarda cada setmana. El servei es realitzarà de dilluns a divendres.

El servei d’Escola d’Adults ha de organitzar-se als efectes de garantir la presencia 
durant 2 matins i 5 tardes, de dilluns a divendres.
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El Punt d’Informació Laboral i Juvenil requereix la prestació del servei en jornada 
partida de dilluns a divendres.

c) Personal adscrit al servei de Policia Local
Horari de treball
La Policia Local garantirà una prestació permanent del servei, mitjançant un 

sistema, de torns continus. L’organització i determinació de torns es realitzarà 
amb absolut respecte al Reglament orgànic de la Policia Local de Malgrat de Mar, 
aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió de 9 de febrer de 1995.
Vqtp"fg"ocv‡<"fg"ngu"8"jqtgu"c"ngu"36"jqtgu0
Vqtp"fg"vctfc<"fg"ngu"36"jqtgu"c"ngu"44"jqtgu0
Vqtp"fg"pkv<"fg"ngu"44"jqtgu"c"ngu"8"jqtgu0
Descansos
Gn"fguecpu"o‡pko"fkctk"gpvtg"lqtpcfc"k"lqtpcfc"ugt§"fg"38"jqtgu"*gzegrvwcpv"gn"

traspàs de torn), i el descans mínim intersetmanal serà de 48 hores ininterrompudes, 
a excepció dels canvis de torn, la perllongació de jornada i els torns partits, que serà 
gn"swg"eqttgurqpiwk"c"ecfc"vqtp0"Gp"vqv"ecu"fiu"fÓcrnkecek„"cnn”"guvcdngtv"cnu"ctvkengu"
84 a 92 del Reglament orgànic de la Policia Local.

Calendari laboral
El calendari laboral de la Policia Local de l’Ajuntament de Malgrat de Mar coin-

ekfgkz"cod"cnn”"guvcdngtv"c"nÓctvkeng"440"Rgt"vcpv"gnu"fkgu"ncdqtcnu"gu"Ýzgp"gp"446"fkgu0"
Gn"ecngpfctk"Ýzct§"cod"wpc"rgtkqfkekvcv"cpwcn."ugortg"uwrgfkvcfc"c"ngu"pgeguukvcvu"
del servei, la distribució dels dies de treball, festius, descansos setmanals i vacances, 
i d’altres dies inhàbils amb l’expressió dels corresponents horaris diaris, en règim 
continu o de torns i han de respectar en tot cas els límits establerts per la jornada 
de treball i el períodes de treball legalment establerts. El calendari es determinarà 
cdcpu"fgn"37"fg"igpgt"fg"ecfc"cp{0

El quadrant laboral anual de la Policia Local aprovat abans del 15 de gener de 
ecfc"cp{"pq"rqft§"ugt"oqfkÝecv"gp"ecr"ecu."gzegrvg"gp"gnu"ecuqu"fgvgtokpcvu"rgt"
llei o el Reglament orgànic de la Policia Local.

Vacances
Regeixen les disposicions comuns i allò establert al Reglament orgànic de la 

Policia Local de Malgrat de Mar, articles 93 a 96.
Exclusivitat
Els membres de la Policia Local han d’exercir les seves funcions amb dedicació 

gzenwukxc0"Rgt"vcpv"pq"fiu"rquukdng"eqorvcdknkv¦ct"nÓcevkxkvcv"rtguvcfc"eqo"c"ugtxgk"c"
nÓClwpvcogpv"cod"cnvtgu"vtgdcnnu"tgvtkdw•vu"k"gzvgtp0"C"ofiu"jcwtcp"fÓgzgtekt"ngu"ugxgu"
funcions amb plena disponibilitat, en funció de les necessitats del servei municipal 
de Policia Local.

d) Personal adscrit als serveis d’Espais Verds, Via Pública, Enllumenat i Ce-
mentiri

L’horari general serà de dilluns a divendres, en la franja horària de 7 a 14.30 
hores.

e) Personal adscrit a col·legis públics
L’horari laboral dels conserges dels col·legis públics serà de 37 hores i 30 minuts 

de dilluns a divendres en jornada partida.
f) Personal adscrit a la Biblioteca municipal
L’horari laboral de la Biblioteca municipal serà el que es detalla en l’annex 1.
g) Personal adscrit a l’Àrea d’Esports
L’horari s’adaptarà als horaris d’obertura i tancament de les instal·lacions es-

rqtvkxgu."guugpv"fgugpxqnwrcv"gp"jqtctk"fg"ocv‡."vctfc"k"gp"gn"jqtctk"pqevwtp"Ýpu"c"
l’acabament de l’activitat.
j+" Rgtuqpcn"cfuetkv"c"nÓQÝekpc"Owpkekrcn"fg"Vwtkuog
Regeixen les determinacions establertes per al personal dels serveis de Secretaria, 

Hisenda, Política Territorial i Benestar Social, amb l’especialitat de la necessitat 
d’adaptabilitat de l’horari de treball.
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L’horari laboral coincideix amb l’establert per al personal dels serveis administra-
vkwu."uk"dfi"fqpcfc"nc"pcvwtcnguc"fgnu"ugtxgku"c"rtguvct."nÓjqtctk"*okvlcp›cpv"wp"ukuvgoc"
de torns continus de matí i tarda) serà determinat per la Regidoria de Turisme i 
crtqxcpv/ug"gn"swcftcpv"ncdqtcn"cdcpu"fgn"53"fg"oct›"fg"ecfc"cp{0

Article 23
Fgvgtokpcek„"rgt"c"hwvwtu"ugtxgku"fg"nÓClwpvcogpv

El règim de treball s’adaptarà a les determinacions establertes per als serveis de 
Ugetgvctkc."Jkugpfc."Rqn‡vkec"Vgttkvqtkcn"k"Dgpguvct"Uqekcn."uk"dfi"ugt§"fgvgtokpcv"rgt"
l’Alcaldia, amb coneixement de la representació sindical.

Article 24
Vacances
Gu"Ýzc"wp"rgt‡qfg"fg"xcecpegu"fg"45"fkgu"ncdqtcdngu0"Gn"rgtuqpcn"swg"gpvtk"

c"vtgdcnnct"gp"gn"vtcpuewtu"fg"nÓcp{"pcvwtcn"vkpft§"ftgv"c"nc"rctv"rtqrqtekqpcn"fg"
vacances que li correspongui pel període transcorregut des de la seva entrada a 
nÓClwpvcogpv."Ýpu"c"Ýpcn"fÓcp{0"Gnu"hwpekqpctku1§tkgu"gp"rt§evkswgu"eqorwvgp"gn"
temps de pràctiques.

Les vacances anuals podran gaudir-se en un sol període o en 2 períodes. L’Alcaldia 
aprovarà el Pla de vacances sempre abans del 31 de maig. A tal efecte el període per 
nc"uqnánkekvwf"fgn"icwfk"fg"ngu"xcecpegu"gu"Ýzc"gpvtg"nÓ3"fÓcdtkn"k"gn"37"fg"ocki0"Cswguv"
ukuvgoc"igpgtcn"gu"rqft§"oqfkÝect"gp"gnu"ecuqu"gp"swg"nÓkpvgtguucv"jq"uqnánkekvk"k"jq"
lwuvkÝswk"fgiwfcogpv."ugortg"ucnxciwctfcpv"ngu"pgeguukvcvu"fgn"ugtxgk0

La preferència de petició de torns de vacances es regirà, en cas de desacord 
de conformitat amb els barems preferencials que es determinin en la legislació 
reguladora.

La malaltia sobrevinguda prèvia al gaudi de les vacances i a la seva determinació 
pot ser al·legada per demanar una pròrroga del dret al tràmit de la sol·licitud, en el 
dgpgpvflu"swg"ngu"xcecpegu"gu"rqftcp"tgcnkv¦ct"Ýpu"cn"37"fg"igpgt"fg"nÓcp{"ugi¯gpv"
k"nc"pq/tgcnkv¦cek„."vqvcn"q"gp"rctv."uwrquct§"nc"rfltfwc"fgn"ftgv="gp"ecr"ecu"pq"ugtcp"
retribuïdes.

La malaltia sobrevinguda un cop determinades les vacances i de forma prèvia 
cn"ugw"icwfk"pq"ugt§"ecwuc"rgt"oqfkÝect/ngu0"Swcp"nc"ocncnvkc"uqdtgxkpiwk"fwtcpv"
les vacances no comportarà la seva interrupció.
Uk"gn"rgt‡qfg"fgn"rgto‡u"fg"ocvgtpkvcv."fg"rcvgtpkvcv"q"fÓcvgpek„"fg"Ýnnu"rtgocvwtu"

coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada 
icwfgkz"fg"ngu"xcecpegu"wp"eqr"Ýpkv"gn"rgto‡u0"Gn"e”orwv"fg"ngu"xcecpegu"uÓkpkekc"
nÓgpfgo§"fg"nc"fcvc"fg"Ýpkogpv"fgn"rgto‡u0

Article 25
Nnkeflpekgu"k"rgtokuqu"tgvtkdw•vu

Els funcionaris/àries municipals, sense la pèrdua de drets ni de retribucions i 
okvlcp›cpv"cx‡u"k"lwuvkÝecek„"rqftcp"cdugpvct/ug"fgn"vtgdcnn"rgt"ngu"ecwugu"k"vgoru"
ugi¯gpvu<

1. Permís per matrimoni
Rgt"tc„"fg"ocvtkoqpk"q"eqpxkxflpekc"fg"hgv."swg"jcwt§"fg"lwuvkÝect/ug"fqewogp-

vcnogpv"okvlcp›cpv"wp"egtvkÝecv"fg"eqpxkxflpekc<"37"fkgu"pcvwtcnu"eqpugewvkwu0"Gnu"
eqplwiwgu"q"eqpxkxgpvu"gp"rqfgp"icwfkt"fkpu"fgn"vgtokpk"fÓ3"cp{"c"eqorvct"fg"nc"
data del casament o de l’inici de la convivència.

2. Permís per matrimoni d’un familiar
3"fkc"fÓcduflpekc"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"rgt"ocvtkoqpk"fÓwp"hcoknkct"Ýpu"cn"ugiqp"itcw"

fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv0"Cswguv"rgto‡u"fiu"cornkcdng"c"4"fkgu"uk"gn"ocvtkoqpk"
vfi"nnqe"hqtc"fg"Ecvcnwp{c0

3. Permís per naixement, adopció o acolliment
Gn"rtqigpkvqt"q"rtqigpkvqtc"swg"pq"icwfgkz"fgn"rgto‡u"rgt"ocvgtpkvcv"vfi"ftgv"c"wp"

permís de 5 dies laborables consecutius dins els 10 dies següents a la data de naixe-
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ment, o a l’arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas 
d’adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada 
fgn"rgto‡u"uÓcornkc"c"32"fkgu"uk"gu"vtcevc"fg"4"Ýnnu"k"c"37"fkgu"uk"gp"u„p"5"q"ofiu0

4. Permís per maternitat
c+" Gn"rgto‡u"rgt"ocvgtpkvcv"vfi"wpc"fwtcfc"fg"38"ugvocpgu"kpkpvgttqorwfgu."swg"

u„p"cornkcdngu."gp"gnu"ecuqu"fg"rctv."ceqnnkogpv"q"cfqrek„"o¿nvkrng."c"4"ugvocpgu"ofiu"
rgt"ecfc"Ýnn"q"Ýnnc"c"rctvkt"fgn"ugiqp"k"gp"rqv"icwfkt"swcnugxqn"fgnu"fqu"rtqigpkvqtu0"
NÓcnvtg"rtqigpkvqt"q"rtqigpkvqtc."ugortg"swg"vkpiwk"nc"iwctfc"ngicn"fgn"Ýnn"q"Ýnnc."
pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort 
o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.
d+" Gp"gn"ecu"fg"Ýnkcek„"dkqn”ikec."gn"rgt‡qfg"fg"rgto‡u"rqv"eqogp›ct"cdcpu"q"

koogfkcvcogpv"fgurtfiu"fgn"rctv0"Ngu"8"rtkogtgu"ugvocpgu"rquvgtkqtu"cn"rctv"u„p"
de descans obligatori per a la mare.

c) En el cas d’adopció o acolliment, el període de permís per maternitat computa 
a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d’una adopció 
kpvgtpcekqpcn"gn"rgto‡u"rqv"eqogp›ct"Ýpu"c"8"ugvocpgu"cdcpu0

d) La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, 
d’una manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de per-
mís requereix l’acord previ entre la persona afectada i l’òrgan competent per a la 
eqpeguuk„"fgn"rgto‡u0"Gp"gn"ecu"fg"Ýnkcek„"dkqn”ikec."nc"octg"rqv"icwfkt"fgn"rgto‡u"
c"vgoru"rctekcn"pqofiu"c"rctvkt"fg"nc"ukugpc"ugvocpc"rquvgtkqt"cn"rctv0"Gn"rgto‡u"rgt"
ocvgtpkvcv"c"vgoru"rctekcn"fiu"kpeqorcvkdng"cod"gnu"rgtokuqu"rgt"ncev§pekc"q"rgt"
Ýnnu"rtgocvwtu"k"cod"nc"tgfweek„"fg"lqtpcfc"rgt"iwctfc"ngicn0

e) El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar 
perquè l’altre progenitor o progenitora gaudeixi d’una part determinada i ininter-
rompuda d’aquest permís. El permís es distribueix a opció del progenitor o proge-
nitora que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de 
la compartició del permís d’una manera simultània o successiva, sense superar les 
16 setmanes o el temps que correspongui en els casos de part, acolliment o adopció 
o¿nvkrng0"Gp"gn"ecu"fg"nc"Ýnkcek„"dkqn”ikec."uk"uÓqrvc"rgt"icwfkt"fg"nc"ugiqpc"rctv"fgn"
rgto‡u"uweeguukxcogpv"cn"fg"nc"octg."pqofiu"gu"rqv"hgt"c"rctvkt"fg"nc"ukugpc"ugvocpc"
posterior al part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la 
incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.

f) L’opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període de 
rgto‡u"rgt"ocvgtpkvcv"c"hcxqt"fg"nÓcnvtg"rtqigpkvqt"q"rtqigpkvqtc"c"Ý"swg"cswguv"
icwfgkzk"fÓwpc"rctv"fgn"rgto‡u"rqv"fiuugt"tgxqecfc"gp"swcnugxqn"oqogpv"rgt"cswgnn"
si s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació d’aquesta opció, com ara l’absència, 
nc"ocncnvkc"q"nÓceekfgpv."q"vcodfi"nÓcdcpfqpcogpv"fg"nc"hco‡nkc."nc"xkqnflpekc"q"cnvtgu"
causes equivalents, llevat que aquests 3 darrers casos siguin imputables al primer 
progenitor o progenitora.

5. Permís de paternitat
Gn"rtqigpkvqt"q"rtqigpkvqtc."ugpu"rgtlwfkek"fgn"ftgv"cn"rgto‡u"rgt"ocvgtpkvcv."vfi"ftgv"

c"wp"rgto‡u"fg"rcvgtpkvcv"fg"6"ugvocpgu"eqpugewvkxgu"fgu"fgn"Ýpkogpv"fgn"rgto‡u"
de maternitat o de la setzena setmana posterior al part o a l’adopció, sempre que 
tingui la guarda legal de l’infant i l’altre progenitor o progenitora treballi.
Cswguv"rgto‡u"fiu"kpeqorcvkdng"cod"nÓcwvqtkv¦cek„"fg"eqorcvkdknkvcv."swg"tguvc"

uwurguc"fÓqÝek"Ýpu"cn"Ýpkogpv"fgn"rgto‡u0
Gn"rtqigpkvqt"q"rtqigpkvqtc"fÓwpc"hco‡nkc"oqpqrctgpvcn."uk"vfi"nc"iwctfc"ngicn"

gzenwukxc"fgn"Ýnn"q"Ýnnc."vcodfi"rqv"icwfkt"fÓcswguv"rgto‡u"c"eqpvkpwcek„"fgn"fg"
maternitat.

6. Permís per lactància
Gn"rgto‡u"rgt"ncev§pekc"fiu"fÓ3"jqtc"fk§tkc"fÓcduflpekc"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn."nc"swcn"gu"

pot dividir en 2 fraccions de 30 minuts. En els casos de part, adopció o acolliment 
o¿nvkrng"gn"rgto‡u"fiu"fg"4"jqtgu"fk§tkgu."ngu"swcnu"gu"rqfgp"fkxkfkt"gp"4"htceekqpu"
fÓ3"jqtc0"Gn"rgt‡qfg"fgn"rgto‡u"uÓkpkekc"wp"eqr"Ýpkv"gn"rgto‡u"rgt"ocvgtpkvcv"k"vfi"wpc"
durada màxima de 20 setmanes.
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A petició de l’interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden 
compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o reparti-
des per setmanes, sense alterar el moment d’inici del període de permís i tenint en 
compte les necessitats del servei.
90" Rgto‡u"rgt"c"cvgpftg"Ýnnu"rtgocvwtu
Gp"gn"ecu"fg"pckzgogpv"fÓwp"Ýnn"q"Ýnnc"rtgocvwt"q"swg"jcik"fÓfiuugt"jqurkvcnkv¦cv"c"

eqpvkpwcek„"fgn"rctv."uÓcvqtic"wp"rgto‡u"gswkxcngpv"cn"vgoru"fÓjqurkvcnkv¦cek„"Ýpu"c"
wp"o§zko"fg"34"ugvocpgu0"Cswguv"rgto‡u"uÓkpkekc"c"rctvkt"fgn"Ýpkogpv"fgn"rgto‡u"
per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment.
:0" Rgtokuqu"rgt"cvgpftg"Ýnnu"fkuecrcekvcvu
Gnu"rtqigpkvqtu"cod"Ýnnu"fkuecrcekvcvu"vgpgp"ftgv"eqplwpvcogpv"c"rgtokuqu"

d’absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres 
educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a 2 hores de 
Þgzkdknkvcv"jqt§tkc"fk§tkc"rgt"c"rqfgt"eqpeknkct"gnu"jqtctku"fgnu"egpvtgu"fÓgfwecek„"
gurgekcn"q"fgnu"cnvtgu"egpvtgu"qp"gn"Ýnn"q"Ýnnc"fkuecrcekvcv"tgr"cvgpek„0

9. Permís prenatal
Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc treball per a assistir a 

exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari 
rgt"c"fwt"c"vgtog"cswguvgu"rt§evkswgu."cod"nc"lwuvkÝecek„"rtflxkc"fg"nc"pgeguukvcv"fg"
fer-ho dins la jornada de treball.

Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen 
dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius 
tgswgtkvu"rgt"nÓCfokpkuvtcek„"eqorgvgpv"hgvu"c"Ecvcnwp{c."fwtcpv"gn"vgoru"pgeguuctk."
cod"nc"lwuvkÝecek„"rtflxkc"swg"uÓjcp"fg"hgt"fkpu"nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn0
320" Rgto‡u"rgt"oqtv."ceekfgpv."jqurkvcnkv¦cek„"q"ocncnvkc"itgw"fÓwp"hcoknkct"Ýpu"

al segon grau
Rgt"nc"oqtv."nÓceekfgpv."nc"ocncnvkc"itgw"q"nÓjqurkvcnkv¦cek„"fÓwp"hcoknkct"Ýpu"cn"

ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv<"4"fkgu"ncdqtcdngu0"Gp"ecu"fg"fgurnc›cogpv"
c"wp"cnvtg"nqecnkvcv"Ýpu"c"6"fkgu0
Gp"ecu"fg"fghwpek„"fgn"e”plwig"q"rctgnnc"guvcdng."vgpkpv"Ýnnu"gp"gfcv"rtggueqnct"q"

disminuïts físics o psíquics s’ampliarà la llicencia a 10 dies.
11. Permís per trasllat de domicili
Per trasllat de domicili sense canvi de residència, 1 dia. Si comporta trasllat a 

wpc"cnvtc"nqecnkvcv."Ýpu"c"6"fkgu0
12. Permís per compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i/o per-

sonal
Rgt"eqornkogpv"fÓwp"fgwtg"kpgzewucdng"fg"ect§evgt"r¿dnke"k1q"rgtuqpcn<"gn"vgoru"

indispensable. Quan consti en una norma legal o convencional un període deter-
minat, cal atenir-se al que aquesta disposi quant a duració de l’absència i a la seva 
compensació econòmica.

En cas de percebre una altra remuneració per aquest motiu, li serà deduïda de 
nc"swg"qdvfi"fg"nÓClwpvcogpv0"UÓgpvfip"eqo"c"fgwtg"kpgzewucdng"gn"swg"igpgtc"eqo"
efecte la responsabilitat civil, penal o administrativa.

La visita medica a un especialista comptarà com un permís de caràcter inexcusa-
dng0"Nc"xkukvc"ogfkec"c"ogvig"igpgtcn"rgt"wp"ocvgkz"q"ceqorcp{cpv"wp"hcoknkct"pq"
vfi"ect§evgt"kpgzewucdng"rgt"vcpv"gnu"vgoru"wvknkv¦cv"rgt"nc"xkukvc"gu"fgueqorvct§"fg"nc"
nòmina, dels dies d’assumptes propis o es recuperen les hores utilitzades. Quant a la 
Policia, pel seu horari en tors de matí, tarda i nit rotatius, la visita al metge general 
comptarà com un permís de caràcter inexcusable.
350" Rgto‡u"rgt"eqpewtuct"gp"gz§ogpu"Ýpcnu."rtqxgu"fgÝpkvkxgu"fÓcxcnwcek„"k"

cnnkdgtcfqtgu"k"cnvtgu"rtqxgu"fÓcrvkvwf"gp"egpvtgu"qÝekcnu
Rgt"eqpewtuct"gp"gz§ogpu"Ýpcnu."rtqxgu"fgÝpkvkxgu"fÓcxcnwcek„"k"cnnkdgtcfqtgu"k"cnvtgu"

rtqxgu"fÓcrvkvwf"gp"egpvtgu"qÝekcnu."ckz‡"eqo"rgt"rctvkekrct"gp"rtqxgu"ugngevkxgu"eqpxqecfgu"
per administracions i organismes públics, el dies durant els quals es porten a terme.

En cas que el funcionari/ària o el treballador/a faci el torn de nit, podrà gaudir 
del dia immediatament anterior a la data de l’examen.
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14. Permís sense retribució per a atendre un familiar
Gu"rqfgp"eqpegfkt"rgtokuqu"ugpug"tgvtkdwek„"rgt"c"cvgpftg"wp"hcoknkct"Ýpu"cn"

ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv"rgt"wp"rgt‡qfg"o‡pko"fg"32"fkgu"k"o§zko"
fg"5"oguqu."rtqttqicdng."gzegrekqpcnogpv."Ýpu"c"5"oguqu"ofiu0"Cswguv"rgto‡u"fiu"
kpeqorcvkdng"cod"nÓcwvqtkv¦cek„"fg"eqorcvkdknkvcv."swg"tguvc"uwurguc"fÓqÝek"Ýpu"cn"
Ýpkogpv"fgn"rgto‡u0

15. Permisos per situacions de violència de gènere
Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, 

s’hagin d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es 
eqpukfgtkp"lwuvkÝecfgu"fÓceqtf"cod"gn"swg"fgvgtokpkp"gnu"ugtxgku"uqekcnu."rqnkekcnu"
q"fg"ucnwv"eqttgurqpgpvu0"Ckz‡"ocvgkz."vgpgp"ftgv"c"ngu"jqtgu"fg"Þgzkdknkvcv"jqt§tkc"
que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o 
assistència social.
380" Rgtokuqu"fg"Þgzkdknkvcv"jqt§tkc"tgewrgtcdng
Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’1 hora 

k"wp"o§zko"fg"9"rgt"c"xkukvgu"q"rtqxgu"oflfkswgu"fÓcuegpfgpvu"q"fguegpfgpvu"Ýpu"cn"
ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."rgt"c"tgwpkqpu"fg"vwvqtkc"cod"gnu"fqegpvu"
tgurqpucdngu"fgnu"Ýnnu0"Gn"vgoru"fÓcduflpekc"nÓjc"fg"tgewrgtct"nc"rgtuqpc"chgevcfc"
durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les neces-
ukvcvu"fgn"ugtxgk0"Cswguvu"rgtokuqu"rqfgp"fiuugt"rwpvwcnu"q"rgtk”fkeu0

17. Assumptes propis
Gu"rqft§"fkurquct"fg";"fkgu"fg"rgto‡u"nÓcp{."eqo"c"o§zko."rgt"c"cuuworvgu"rgt-

uqpcn"ugpug"lwuvkÝecek„0"Nc"eqpeguuk„"fÓcswguvu"fkgu"fg"rgto‡u"ugt§"uwdqtfkpcfc"
a les necessitats del servei i en tots els casos caldrà garantir que la mateixa unitat 
qti§pkec"qp"gu"rtguvgp"gnu"ugtxgku"cuuwokt§"ugpug"fcp{u"rgt"c"vgtegtgu"rgtuqpgu"q"
per a la pròpia organització les tasques del funcionari/treballador al qual es con-
cedeix el permís.

Aquests permisos s’hauran de sol·licitar per escrit amb una antelació mínima de 
2 dies, que permeti adoptar les disposicions necessàries per atendre el servei.

L’atorgament d’aquests permisos correspondrà a l’alcalde, podent delegar en 
regidor, secretari o cap del servei corresponent. En tot cas s’exigirà el vistiplau del 
superior immediat del sol·licitant.
Nc"fgpgicek„"fÓcswguvu"rgtokuqu"jcwt§"fÓfiuugt"oqvkxcfc0
El fet de no gaudir d’aquests dies de permís no donarà dret a cap compensació 

geqp”okec."k"gn"vgtokpk"o§zko"Ýpcnkv¦ct§"gn"37"fg"igpgt"fg"nÓcp{"ugi¯gpv0
Amb caràcter general el màxim acumulable serà de 3 dies, llevat de causa justi-

Ýecfc."k"pq"gu"rqv"cewownct."gp"ecr"ecu."c"ngu"xcecpegu0
18. Condicions generals
Gp"vqvu"gnu"rgtokuqu."vtgv"fgnu"cuuworvgu"rtqrku."ecnft§"rtgugpvct"gn"lwuvkÝecv"

pertinent amb motiu, dia i hora del permís realitzat.

Article 26
Gzegfflpekgu"k"tgfweekqpu"fg"lqtpcfc

a) Excedències
30" Gzegfflpekc"xqnwpv§tkc"rgt"c"vgpkt"ewtc"fÓwp"Ýnn"q"Ýnnc
NÓgzegfflpekc"xqnwpv§tkc"rgt"c"vgpkt"ewtc"fÓwp"Ýnn"q"Ýnnc"gu"rqv"uqnánkekvct"gp"swcn-

sevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de 
constitució de l’adopció o l’acolliment.
Cswguvc"gzegfflpekc"vfi"wpc"fwtcfc"o§zkoc"fg"5"cp{u."c"eqorvct"fg"nc"fcvc"fgn"pck-

xement o de la sentencia o la resolució judicial en el cas d’acolliment o adopció.
El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de conso-

lidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant 
vqv"gn"rgt‡qfg"fÓgzegfflpekc"nc"rgtuqpc"chgevcfc"vfi"ftgv"c"nc"tgugtxc"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"cod"
fguvkpcek„"fgÝpkvkxc0"Pq"qduvcpv"ckz”."uk"nc"rgtuqpc"chgevcfc"qewrc"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"
cod"fguvkpcek„"rtqxkukqpcn."eqpugtxc"gnu"ftgvu"igpgtcnu"uqdtg"cswguv"Ýpu"cn"eguucogpv"
q"Ýpu"cn"oqogpv"gp"swfl"gu"tguqniwk"nc"eqpxqecv”tkc"fg"rtqxkuk„"eqttgurqpgpv0
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2. Excedència voluntària per a tenir cura de familiars
L’excedència voluntària per a tenir cura de familiars es pot sol·licitar per a tenir 

ewtc"fÓwp"hcoknkct"Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv"kpen”u."cod"nc"
condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda.
Cswguvc"gzegfflpekc"rqv"fiuugt"cvqticfc"rgt"wp"rgt‡qfg"o‡pko"fg"5"oguqu"k"o§zko"

fg"5"cp{u0"Gn"rgt‡qfg"eqpetgv"fÓgzegfflpekc"fiu"fgvgtokpcv"ugiqpu"nÓcetgfkvcek„"fgn"
grau de dependència i la durada estimada d’aquesta.

El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de 
consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, 
fwtcpv"vqv"gn"vqv"gn"rgt‡qfg"fÓgzegfflpekc"nc"rgtuqpc"chgevcfc"vfi"ftgv"c"nc"tgugtxc"fgn"
nnqe"fg"vtgdcnn"cod"fguvkpcek„"fgÝpkvkxc0"Pq"qduvcpv"ckz”."uk"nc"rgtuqpc"chgevcfc"
ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals 
uqdtg"cswguv"Ýpu"cn"eguucogpv"q"Ýpu"cn"oqogpv"gp"swfl"gu"tguqniwk"nc"eqpxqecv”tkc"
de provisió corresponent.

3. Excedència voluntària per al manteniment de la convivència
L’excedència voluntària per al manteniment de la convivència es pot sol·licitar, 

rgt"wpc"fwtcfc"o‡pkoc"fg"4"cp{u"k"o§zkoc"fg"37"cp{u."uk"gn"e”plwig"q"nc"e”plwig"q"
el convivent o la convivent ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut 
un lloc de treball estable.

El període d’excedència no computa als efectes de triennis, de grau personal i de 
drets passius, ni comporta la reserva de la destinació.

4. Excedència voluntària per violència de gènere
L’excedència voluntària per violència de gènere s’atorga a les dones víctimes de 

la violència de gènere pel temps que sol·licitin.
El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de 

consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius i comporta 
la reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos, sens perjudici que es pugui 
ampliar aquest termini, d’acord amb el que disposa la normativa sobre violència 
de gènere

b) Reduccions de jornada
1. Reducció de jornada amb la totalitat de la retribució
Una reducció de com a màxim un terç de la jornada de treball amb la percepció 

fgn"322'"fg"ngu"tgvtkdwekqpu"rgt"c"vgpkt"ewtc"fÓwp"Ýnn"q"Ýnnc."ugortg"swg"pq"guvkiwkp"
privades de la guarda legal d’aquest per resolució judicial i que l’altre progenitor o 
progenitora treballi.
Nc"tgfweek„"fg"lqtpcfc"tgiwncfc"rgt"cswguv"ctvkeng"vfi"wpc"fwtcfc"o§zkoc"fÓ3"cp{"

c"rctvkt"fgn"Ýpkogpv"fgn"rgto‡u"rgt"ocvgtpkvcv"q"fg"nc"ugv¦gpc"ugvocpc"rquvgtkqt"
cn"rctv."nÓcfqrek„"q"nÓceqnnkogpv0"Uk"nc"rgtuqpc"dgpgÝek§tkc"jc"icwfkv"fgn"rgto‡u"fg"
paternitat, la durada de la reducció computa de manera consecutiva a partir del 
Ýpkogpv"fÓcswguv"rgto‡u0
Gn"rgtegpvcvig"fg"tgfweek„"fg"lqtpcfc"pq"fiu"cornkcdng"gp"gn"ecu"fg"rctv."cfqrek„"q"

acolliment múltiple ni per cap altre supòsit. Això no obstant, la persona afectada pot 
optar, sempre que sigui possible segons les necessitats del servei, per compactar les 
hores que corresponguin de reducció de jornada en jornades consecutives senceres. 
Gn"rgt‡qfg"fg"eqorcevcek„"jc"fÓfiuugt"gn"swg"eqttgurqpiwk"rtqrqtekqpcnogpv"ugiqpu"
l’horari de la jornada de treball.

2. Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda
Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, 

han de rebre tractament en centres 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 a gaudir d’aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic 
eqttgurqpgpv"swg"lwuvkÝswk"nc"pgeguukvcv"fgn"vtcevcogpv."nc"rgtkqfkekvcv"q"fwtcfc"
aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.

3. Reducció de jornada d’un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les 
retribucions
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Les persones a les quals s’aplica aquesta llei poden 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 
nc"tgvtkdwek„."tgurgevkxcogpv."gp"gnu"uwr”ukvu"ugi¯gpvu<
c+" Rgt"c"vgpkt"ewtc"fÓwp"Ýnn"q"Ýnnc"ogpqt"fg"8"cp{u."ugortg"swg"ugÓp"vkpiwk"nc"

guarda legal.
b) Per a 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.
e+" Rgtswfl"vgpgp"c"e§ttge"wp"hcoknkct."Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝ-

nitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb 
wp"itcw"fg"fgrgpfflpekc"swg"nk"korgfgkz"fiuugt"cwv”pqo."q"swg"tgswgtgkz"fgfkecek„"
o atenció especial.

d) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció 
o llur dret a l’assistència social íntegra.

e) A l’Ajuntament de Malgrat de Mar es podran sol·licitar reduccions inferiors al terç 
fg"nc"lqtpcfc"ncdqtcn."uÓguvcdngkz"rgt"cswguv"ecuqu"gn"ugi¯gpv"dctgo"fg"tgvtkdwek„<

Per 1 hora de reducció, el 95%
Per 1 hora i mitja, el 90%
Per 2 hores, el 83%
4. Requisits de concessió
Les reduccions de jornada esmentades són incompatibles amb l’autorització de 

compatibilitat i no es poden concedir a 2 persones pel mateix fet causant, llevat 
que l’exerceixin de manera alternativa, sense que el termini global superi l’establert 
com a màxim.

Article 27
Cduflpekgu
30" Vqvc"cduflpekc."dfi"rgt"cuuworvgu"rgtuqpcnu"q"dfi"rgt"tc„"fgn"ugtxgk."jcwt§"fg"

comunicar-se en l’imprès normalitzat a aquest efecte al responsable del servei, i 
aquest al Departament de Personal, amb anterioritat al moment en què s’hagin de 
realitzar les actuacions que la motivin.
40" Ngu"cduflpekgu"fg"ect§evgt"kortgxkukdng"swg"pq"rwiwkp"lwuvkÝect/ug"rtflxkcogpv"

hauran de comunicar-se al responsable del servei, i aquest al Departament de Per-
sonal, dins del dia hàbil següent a aquell en què ha tingut lloc l’absència.

3. Periòdicament s’informarà la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa d’aques-
tes incidències.

4. Una vegada contret amb el superior responsable un compromís de servei, les 
indisposicions que impossibilitin prestar-lo computaran com a absències.

Article 28
Gzegfflpekc"xqnwpv§tkc

L’excedència voluntària es podrà sol·licitar d’acord amb la legislació vigent.

Article 29
Avís de reingrés

Els funcionaris/àries que es trobin en les situacions d’excedència previstes en 
cswguv"Ceqtf"jcwtcp"fg"rtgcxkuct"gn"tgkpitfiu"cod"wpc"cpvgncek„"o‡pkoc"fg"52"
fkgu0"Gp"ecu"fg"pq"rtgugpvct"rgvkek„"fg"tgkpitfiu"c"nc"Ýpcnkv¦cek„"fg"nÓgzegfflpekc."
l’empleat/ada causarà baixa a tots els efectes.

CAPÍTOL 4
Formació i promoció

Article 30
Formació, dret i deure

La formació del personal al servei de l’Ajuntament constitueix un dret i un deure 
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del funcionari/ària. L’Ajuntament proporcionarà i facilitarà a tots els funcionaris/àries 
cursos d’especialització i perfeccionament i programes adequats a les exigències 
dels serveis.

La corporació facilitarà l’assistència dels funcionaris/àries de l’Ajuntament als 
cursos d’especialització i perfeccionament organitzats per les diverses administraci-
ons públiques i a les jornades, seminaris i activitats relacionats directament amb les 
funcions dels corresponents llocs de treball, potenciant especialment l’assistència 
cnu"ewtuqu"swg"qhgtgkz"nÓGueqnc"fÓCfokpkuvtcek„"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c0

S’abonaran les despeses de matriculació d’aquest cursos d’especialització i per-
feccionament, en els quals s’inscriguin voluntàriament els funcionaris/àries, sempre 
que tinguin relació directa amb el lloc de treball que es desenvolupi.

La corporació facilitarà a la Junta de Personal la informació que posseeixi sobre 
cursos, cursets, seminaris, etc.

S’estableix, amb caràcter general, un màxim de 20 hores anuals de formació en 
horari laboral per treballador, sens perjudici d’aquelles accions formatives de durada 
major i que es considerin indispensables per les funcions a desenvolupar.

Article 31
Normalització lingüística
NÓClwpvcogpv"vkpft§"ewtc"fg"nc"rngpc"gÝe§ekc"fgn"Tgincogpv"rgt"c"nÓ¿u"fg"nc"nngpiwc"

ecvcncpc."crtqxcv"gp"uguuk„"rngp§tkc"fg"6"fg"lwnkqn"fg"3;;80"Gn"rgtuqpcn"owpkekrcn"vfi"
el deure de posseir el nivell de coneixement de la llengua catalana que el seu lloc 
de treball requereixi i per tant de participar en els cursos d’aprenentatge, reciclatge 
i perfeccionament que li siguin oferts.
Gp"ngu"eqpxqecv”tkgu"rgt"c"nÓceefiu"c"ngu"rncegu"fg"rgtuqpcn"fg"nÓClwpvcogpv"jc"

fg"Ýiwtct."eqo"c"tgswkukv"qdnkicvqtk."swg"gnu"curktcpvu"rctnkp"k"guetkiwkp"gn"ecvcn§"
segons el nivell que correspongui.

Article 32
Policia Local

L’Ajuntament promocionarà l’assistència del personal a cursets de reciclatge, 
perfeccionament i especialització, organitzats per l’Ajuntament o organismes 
competents. S’exclou d’aquest Acord el curs de formació impartit per l’Escola de 
Rqnkekc"fg"Ecvcnwp{c"cftg›cv"c"nÓceefiu"c"nc"eqttgurqpgpv"uwdguecnc"fgn"equ"fg"rqnkekc"
local de Malgrat de Mar, donat el seu caràcter preceptiu.

Article 33
Dret a la promoció o a la carrera professional

Els canvis tecnològics i de l’entorn de l’Ajuntament determinen l’obligació de 
oqfkÝect"ngu"hwpekqpu"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"k"cfcrvct"gn"rgtuqpcn"c"fkvgu"oqfkÝec-
ekqpu0"Ecfc"eqr"ofiu"gu"tgswgtgkz."oclqt"hqtocek„."crtgpgpvcvig"eqpvkpwcv"k"oclqt"
especialització.

Es reconeix el dret a la promoció mitjançant el treball, en concordança amb 
l’article 35.1 de la Constitució, i per tant, mitjançant l’adaptació del personal a les 
pqxgu"pgeguukvcvu."etgct"gnu"qrqtvwpu"ogecpkuogu"fg"rtqoqek„"c"vtcxfiu"fgn"vtgdcnn."
i per tant previs a la contractació externa de serveis o personal.

Tant a l’efecte de carrera administrativa com de retribucions, els llocs de treball es 
encuukÝswgp"gp"gnu"fkhgtgpvu"pkxgnnu"fg"eqorngogpv"fg"fguvkpcek„"swg"uÓguvcdngkzgp"
en l’article 11 d’aquest Acord.
Vqv"hwpekqpctk1§tkc"vfi"wp"itcw"rgtuqpcn"swg"gu"eqttgurqp"eqo"c"o‡pko"cod"gnu"

nivells de la seva categoria inicial.

Article 34
Principis inspiradors de la promoció o a la carrera professional

La promoció professional, augment del grau personal, s’atendrà als següents 
rtkpekrku"fg"xcnqtcek„<
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a) Principi de valoració del mèrit
S’ha de tenir en compte l’esforç del funcionari en el seu lloc de treball d’origen en 

funció de l’assoliment dels objectius i perspectives creades, en comparació sempre 
cod"gnu"ugwu"eqorcp{u0"C"vcn"ghgevg."gu"vkpftcp"gp"eqorvg"curgevgu"eqo"u„p"nc"
formació adquirida i la productivitat periòdica en el lloc de treball.

b) Principi de valoració d’aptituds
S’ha de tenir en compte l’aptitud del funcionari per al nou lloc de treball a proveir. 

A tal efecte, s’hauran de realitzar les corresponents proves selectives a superar.
c) Principi de valoració de l’antiguitat
S’ha de tenir en compte aquest criteri, sempre subaltern, als 2 anteriors. A tal 

ghgevg"gu"xcnqtctcp"gnu"cp{u"fg"ugtxgk"q"cpvkiwkvcv0

Article 35
Reglament regulador de la carrera administrativa
Fkpu"fg"nÓcp{"4229"gu"etgct§"wpc"Eqokuuk„"rgt"nÓguvwfk"k"crnkecek„"fÓwp"Tgincogpv"

regulador de la carrera administrativa dins de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, 
per tal de crear un instrument de promoció professional per possibilitar la carrera 
cfokpkuvtcvkxc<"nc"rtqoqek„"jqtkv¦qpvcn"fkpu"fgn"ocvgkz"itwr"fg"vkvwncek„0

Article 36
Principis relatius al procediment per la promoció

En concordança amb la normativa vigent aplicable, es respectarà la igualtat 
fÓqrqtvwpkvcvu"k"nÓceefiu"nnkwtg"gp"gnu"eqttgurqpgpvu"ukuvgogu"fÓkpitfiu"cnu"eqttgurq-
nents cossos i subescales de funcionaris/es, envers el dret de promoció i carrera 
professional.

L’aplicabilitat de mecanismes de carrera o promoció es ponderarà segons el 
nnqe"fg"vtgdcnn"c"rtqxgkt0"Rgt"vcpv."fg"hqtoc"igpgtcn."nÓceefiu"q"rtqxkuk„"fg"nnqeu"
de treball adscrits al grup i categoria A, al tenir reservades funcions de direcció 
administrativa, estudi, proposta, gestió, preparació de normativa, elaboració 
d’informes, control, execució i inspecció haurà de realitzar-se mitjançant un 
ukuvgoc"fÓceefiu"nnkwtg0"Tgurgevg"c"vqvgu"ngu"ecvgiqtkgu"kphgtkqtu"rtgxcnft§"gn"
dret a la promoció i per tant es procedirà d’acord amb els sistemes de promoció 
interna.

Durant l’exercici 2007 el personal de la biblioteca que realitzi tasques adminis-
tratives i tasques de suport al personal bibliotecari en les funcions tècniques de 
caràcter bibliotecari i que reuneixin les condicions de titulació necessàries seran 
rtqoqekqpcvu"cn"pkxgnn"E"okvlcp›cpv"ngu"qrqtvwpgu"rtqxgu0"*Nc"ocpec"fg"vkvwncek„"
ugt§"eqpxcnkfcfc"rgt"32"cp{u"fÓgzrgtkflpekc"cn"nnqe"fg"vtgdcnn"q"7"cp{u"fÓgzrgtkflpekc"
k"wp"ewtugv"gurge‡Ýe+0

Article 37
Valoració de llocs de treball

Els processos de mobilitat interna, promoció interna i reorganitzacions adminis-
tratives realitzades i el propi dinamisme de l’Ajuntament, fan necessari la creació 
d’una Comissió de Valoració de Llocs de Treball. Aquesta Comissió es crearà per 
tal d’estudiar, adaptar a la realitat i resoldre qualsevol discrepància o problema de 
l’actual valoració i poder fer-ne un seguiment. En aquesta es decidirà el nombre de 
representants per ambdues parts, així com el sistema de funcionament. L’Ajuntament 
elaborarà anualment la relació de llocs de treball.

S’acorda aplicar complements personals a aquells llocs de treball que tinguin 
una retribució actual superior a la proposta per l’estudi de valoració de llocs de 
treball. Aquest complement serà per l’import que superi la retribució actual a la 
que consti en l’estudi de valoració de llocs de treball. Serà a títol personal i es 
fgenctct§"eqo"c"pq"cduqtdkdng"pk"eqorgpucdng."uk"dfi"pq"ugtcp"qdlgevg"fÓkpetgogpv"
anual.
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CAPÍTOL 5
Condicions socials

Article 38
Bestretes reintegrables

1. S’estableix un fons per aquestes bestretes de 36.000,00 euros.
40" Gn"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fg"ecttgtc"gp"ugtxgk"cevkw"k"gn"rgtuqpcn"ncdqtcn"kpfgÝpkv"

podran demanar una bestreta per un import màxim de 3.000,00 euros a retornar en 
un termini màxim d’amortització de 24 mensualitats, segons possibilitats.

3. En la sol·licitud caldrà indicar-hi els motius i destinació de la bestreta, essent 
discrecional el seu atorgament per part de l’Ajuntament previ informe de la Co-
missió Paritària.

4. Encara que hi càpiguen totes les suposicions, les que anomenem aquí tindran 
rtkqtkvcv<

a) Despeses medicoquirúrgiques no cobertes per la Seguretat Social.
b) Execució judicial de deutes.
c) Despeses de sepeli.
d) Despeses per l’execució d’obres d’adaptació de l’habitatge a les condicions 

d’accessibilitat i mobilitat de persones amb mobilitat reduïda.
5. A les bestretes sol·licitades per motius diferents als anteriorment indicats 

s’aplicarà el tipus d’interès idèntic a l’interès legal del diner.
80" Ngu"dguvtgvgu"rqftcp"fgocpct/ug"Ýpu"46"oguqu"cpvgtkqtu"c"nc"fcvc"fg"lwdknc-

ció.
7. En cas dels funcionaris/àries que perdin la situació en actiu en relació amb 

aquest Ajuntament, hauran d’haver retornat en la seva totalitat la quantia de la 
bestreta abans que es produeixi efectivament.

Article 39
Dguvtgvc"c"eqorvg"fg"nc"p”okpc"ogpuwcn"k"rciwgu"gzvtgu
Swcpv"c"ngu"dguvtgvgu"c"eqorvg"fg"nc"p”okpc"pqofiu"gu"rqft§"uqnánkekvct"gn"72'"

de la nòmina mensual neta.
Swcpv"c"ngu"dguvtgvgu"c"eqorvg"fg"ngu"rciwgu"gzvtgu"pqofiu"gu"rqft§"uqnánkekvct"nc"

corresponent als 6 mesos perceptius.

Article 40
Clwv"rgt"c"Ýnnu"fkuokpw•vu
Gnu"clwvu"cn"rgtuqpcn"cod"Ýnnu"q"rctgpvu"fg"rtkogt"itcw"fkuokpw•vu"h‡ukeu"q"ru‡swkeu"

que estiguin sota la seva dependència econòmica, de caràcter mensual, seran els 
ugi¯gpvu<

E<"eqpegrvg="K<"korqtv0

C  I

Fkuokpwek„"fg"rtkogt"itcw"*fg"87'"c"322'+" 429.22
Fkuokpwek„"fg"ugiqp"itcw"*fg"72'"c"86'+" 35:.22
Fkuokpwek„"fg"vgtegt"itcw"*fg"55'"c"6;'+" 326.22

Aquest ajust s’actualitzarà d’acord amb l’article 8.
Es concediran per l’òrgan competent, a sol·licitud de l’interessat, acreditant la 

condició de disminuït, i la situació de dependència econòmica.
Nc"eqpeguuk„"gu"tgxkuct§"fÓqÝek"rgtk”fkecogpv."ugpug"rgtlwfkek"swg"gn"dgpgÝekctk"

resti obligat a comunicar qualsevol variació que es produís en les circumstàncies 
swg"xctgp"fqpct"nnqe"c"nc"eqpeguuk„0"Ngu"clwfgu"Ýpcnkv¦ctcp"rgt"fghwpek„"fgn"Ýnn"q"
fgn"rgtuqpcn"dgpgÝekctk."rgt"eguucogpv"fg"nc"fgrgpfflpekc"geqp”okec"fgnu"Ýnnu"cod"
gn"dgpgÝekctk."k"rgt"ngu"cnvtgu"ektewouv§pekgu"swg"rqtvgp"crctgnncfc"nc"rfltfwc"fg"nc"
condició de funcionari/ària.
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Article 41
Prestacions per a la protecció de la família

1. Per nupcialitat, matrimoni o parella de fet es percebrà la quantitat de 200,00 
euros.
40" Rgt"pcvcnkvcv"q"cfqrek„"gu"rgtegdt§"nc"swcpvkvcv"fg"522.22"gwtqu"rgt"ecfc"Ýnn0"

En cas de que els 2 membres de la parella treballin a l’Ajuntament, aquestes ajudes 
pqofiu"ugtcp"cdqpcfgu"c"wp"fÓgnnu0

Aquestes quantitats s’actualitzaran d’acord amb l’article 8.
Aquestes prestacions s’atorgaran segons l’Acord vigent en el moment de la sol-

licitud.

Article 42
Rtgoku"fg"rgtocpflpekc"k"lwdkncek„
30" Gnu"hwpekqpctku1§tkgu"swg."vtqdcpv/ug"gp"ugtxgk"cevkw."vqvcnkv¦kp"47"cp{u"fg"

servei a l’Ajuntament de Malgrat de Mar tindran dret a percebre, prèvia sol·licitud 
cn"Fgrctvcogpv"fg"Rgtuqpcn."wpc"itcvkÝecek„"gzvtcqtfkp§tkc"fg"822.22"gwtqu"k"3"
setmana de permís retribuït.

Aquest import econòmic s’actualitzarà d’acord amb l’article 8.
40" UÓcvqtict§"wp"rtgok"gurgekcn"c"vqv"gn"rgtuqpcn"cod"wpc"cpvkiwkvcv"fg"47"cp{u"fg"

serveis a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en el moment de cessar en el servei actiu 
rgt"lwdkncek„."swg"eqpukuvkt§"gp"nÓcdqpcogpv"rgt"wpc"uqnc"xgicfc"fÓwpc"itcvkÝecek„"
extraordinària per l’import d’1 mensualitat total bruta.

Article 43
Kpecrcekvcv"vtcpukv”tkc

Tot el personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord, quan es trobi en 
situació d’incapacitat transitòria percebrà íntegrament la seva retribució durant 
els 3 primers mesos, a partit del quart mes li serà d’aplicació el que es disposa en 
la legislació vigent, per cada cas. A excepció d’accident laboral, hospitalització 
o malaltia greu en què li serà abonat el salari mensual íntegre, durant tota la 
convalescència.

La retribució íntegra comprendrà les retribucions bàsiques, el complement de 
fguvkpcek„"k"gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe."cod"gzrtguuc"gzenwuk„"fgnu"eqorngogpvu"fg"
productivitats, de caps de setmana, de perllongament de jornada o anàlegs.

Dins els 3 dies següents al primer d’absència per malaltia o accident, s’ha de 
rtgugpvct"gn"eqttgurqpgpv"lwuvkÝecpv"fg"dckzc"oflfkec"k"swkp¦gpcnogpv"gnu"eqowpk-
ecvu"fg"eqpÝtocek„."ugpu"rgtlwfkek"fg"ngu"lwuvkÝecekqpu"swg."gp"swcnugxqn"oqogpv."
es puguin exigir per la no-assistència al treball. El comunicat d’alta es presenta 
gn"ocvgkz"fkc"fg"nc"kpeqtrqtcek„0"*Gn"ocvgkz"fkc"fg"nc"dckzc"uÓjcwt§"fg"eqowpkect"
telefònicament a l’encarregat corresponent).

Tindran la consideració d’accidents de treball aquells que es produeixen per raó 
del servei, d’acord amb la normativa de la Seguretat Social.

En cas d’absència per indisposició per un temps no superior a 24 hores i per 3 
xgicfgu"gp"3"cp{."pqofiu"ugt§"pgeguuctk"eqowpkect/jq"vgngh”pkecogpv"cn"ecr"fgn"
servei al qual s’estigui adscrit, el qual ho comunicarà al Departament de Personal. 
En el cas de no comunicar i en el cas que es superi el límit de 3 dies anuals, els dies 
d’absència es descomptaran de la nòmina.

L’Ajuntament podrà establir, dins de les possibilitats previstes per la legislació 
vigent, els sistemes de control mèdic que consideri convenients.

En cas de presumir-se l’existència d’irregularitats, s’inclourà, prèvia comunicació 
a la Junta de Personal, el corresponent expedient disciplinari a l’efecte de determinar 
si s’ha comès una falta.

Article 44
Cobertura sanitària
30" NÓClwpvcogpv"cuugiwtct§"k"hceknkvct§"nc"ofiu"eqorngtvc"cuukuvflpekc"uc-
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nitària al personal al seu servei que la legislació en vigor li permeti en cada 
moment.

2. Tot el personal tindrà dret a una revisió mèdica anual i voluntària i adequada 
a les característiques del lloc de treball assumint els costos l’Ajuntament. Aquesta 
revisió tindrà lloc entre els mesos de febrer i maig.

3. L’Ajuntament facilitarà els mitjans i les vacunes necessàries per a tots els 
funcionaris/àries que ho desitgin i que tinguin el seu lloc de treball habitual en 
grups de risc.

4. Els funcionaris/àries que treballin amb ordinadors tenen dret a unes revisions 
periòdiques de la vista, cada 6 mesos a càrrec de l’Ajuntament.

Article 45
Pla de pensions

L’Ajuntament de Malgrat de Mar i la Junta de Personal, sensibles a la conveni-
ència de garantir uns ingressos dignes per al personal en el moment de la jubilació, 
constituiran, abans del 31 de desembre de 2007, una Comissió Redactora del Pla de 
Pensions destinat a tots els funcionaris de l’Ajuntament. L’adscripció tindrà caràcter 
voluntari i consistirà en l’aportació econòmica de l’Ajuntament.

Aquesta Comissió estarà integrada per 2 representants de la Junta de Personal i 
2 per part de l’Administració.

L’Ajuntament de Malgrat de Mar aplicarà anualment el percentatge que s’estableixi 
en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada exercici, aplicat sobre la 
fgurguc"fg"nÓcp{"cpvgtkqt"eqttgurqpgpv"cn"eqplwpv"fg"ngu"tgvtkdwekqpu"ogtkvcfgu"rgn"
personal funcionari per retribucions bàsiques, complement de destinació, com-
rngogpv"gurge‡Ýe"k"eqorngogpv"fg"rtqfwevkxkvcv"q"eqpegrvgu"cp§ngiu"k"nc"ocuuc"
ucnctkcn"eqttgurqpgpv"cn"rgtuqpcn"ncdqtcn<"tgvtkdwekqpu"ucnctkcnu"k"gzvtcucnctkcnu."
sense computar les despeses d’acció social.

El càlcul de l’import individual de l’aportació es determinarà en relació amb el 
itwr"fg"encuukÝecek„"c"swfl"rgtvcp{kp"k"cod"nc"ugxc"cpvkiwkvcv"fÓceqtf"cod"nÓguvcdngtv"
en el Pla de pensions i prenent en consideració el que determini la Llei de pressu-
postos de l’Estat per a cada exercici.

Article 46
Kpfgopkv¦cek„"rgt"lwdkncekqpu"cpvkekrcfgu

Els funcionaris de l’Ajuntament que compleixin els requisits legals podran 
jubilar-se anticipadament. Podent-se establir de mutu acord amb l’Ajuntament 
una indemnització negociada amb els funcionaris afectats i els seus representants 
ukpfkecnu."c"rctvkt"fgnu"o‡pkou"ugi¯gpvu<

E<"eqpegrvg="K<"korqtv0

C  I

Lwdkncek„"gp"eqornkt"82"cp{u" " 3:0252.58

Lwdkncek„"gp"eqornkt"83"cp{u" " 340242.46

Lwdkncek„"gp"eqornkt"84"cp{u" " ;0237.3:

Lwdkncek„"gp"eqornkt"85"cp{u" " 80232.34

Lwdkncek„"gp"eqornkt"86"cp{u" " 50227.28

Aquest imports s’actualitzaran d’acord amb l’article 8.
L’acord de la quantia de la indemnització a què arribin les diferents parts ha de 

ugt"tcvkÝecv"rgt"nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"Nqecn0
NÓcpvgtkqt"rtguvcek„"fiu"kpfgrgpfgpv"fgn"ftgv"c"nc"lwdkncek„"cpvkekrcfc"guvcdngtvc"

per la Seguretat Social.
La sol·licitud s’haurà de fer abans de complir l’edat corresponent a l’edat corres-

ponent a la qual es demana. En cas contrari es descomptarà la quantia proporcional 
als dies corresponents.
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Article 47
Assegurança per responsabilitat civil i criminal

Es crearà una pòlissa d’assegurança que cobreix possibles responsabilitats civils i 
la defensa criminal de tot el personal de l’Ajuntament, per raó del treball o servei.

Article 48
Assegurança de vida i accidents

Es crearà una pòlissa d’assegurança d’accidents laborals per els funcionaris/àries 
que cobreixin el risc de mort i d’invalidesa permanent durant les 24 hores del dia.

L’import de la indemnització serà de 30.050,60 euros en cas de mort o invalidesa 
absoluta.

Aquestes quantitats s’actualitzaran d’acord amb l’article 8.

Article 49
Cuukuvflpekc"lwt‡fkec

L’Ajuntament garantirà l’assessorament i l’assistència jurídica al personal subscrit 
c"cswguv"Ceqtf."swg"jq"rtgekuk"rgt"tcqpu"fg"eqpÞkevgu"fgtkxcvu"fg"nc"rtguvcek„"fg"
serveis i el pagament de les despeses judicials.

Article 50
Conductors

S’acorda crear mecanismes de cobertura del risc de privació del permís de con-
duir i del voluntari de responsabilitat civil il·limitada, assistència i defensa jurídica 
k"Ýcpegu"lwfkekcnu."cnu"eqpfwevqtu"fg"xgjkengu"fg"nc"eqtrqtcek„"k"swcp"uÓwvknkv¦kp"vqv"
tipus de vehicles en serveis de la corporació.

El cost que deriva dels tràmits de les renovacions successives del carnet de conduir 
d’aquells funcionaris/àries que ocupin llocs de treball en què aquesta condició sigui 
necessària serà abonat per la corporació.

Article 51
Eqpxkxflpekc"jcdkvwcn

A tots els efectes en tots els articles que fan referència al cònjuge s’entendrà 
gzvgpukw"cnu"uwr”ukvu"fg"eqpxkxflpekc"jcdkvwcn"cetgfkvcvu"okvlcp›cpv"egtvkÝecek„"fg"
residència.

CAPÍTOL 6
Seguretat i salut

Article 52
Protecció de l’embaràs
30" Uk"gn"ogvig"egtvkÝec"swg"gn"nnqe"fg"vtgdcnn"q"nÓcevkxkvcv"swg"tgcnkv¦c"nc"hwpekqp§tkc"

gestant poden perjudicar la seva salut o la del fetus, l’Ajuntament mitjançant la petició 
escrita de la persona interessada i comprovada la veracitat del fet, procedirà al seu 
trasllat a un altre lloc de treball o a assignar-li una altra activitat, sense que perdi 
les condicions econòmiques que gaudia. Així mateix s’autoritzarà l’adaptació de 
l’horari de la funcionària gestant per tal que pugui assistir a les classes de preparació 
al part, o a qualsevol altra activitat, prèvia prescripció facultativa.
40" Rgn"swg"hc"c"ngu"eqorqpgpvu"fg"nc"Rqnkekc"Nqecn."fqpcv"swg"fiu"wp"vtgdcnn"ecvcnqicv"

fg"tkue."swg"rqv"kpÞwkt"pgicvkxcogpv"gp"nc"ucnwv"fg"ngu"hwpekqp§tkgu"q"fgn"hgvwu."uÓjc"
fg"nkokvct"swcnugxqn"cevkxkvcv"uwuegrvkdng"fg"rtgugpvct"wp"tkue"gurge‡Ýe0

Per tant, l’Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per evitar qualsevol 
risc, i adaptarà les condicions i el temps de treball de la funcionària afectada de la 
ocpgtc"ugi¯gpv<
c+" Fgu"fg"nÓkpkek"fg"nÓgodct§u"k"Ýpu"c"Ýpcnkv¦ct"gn"rgt‡qfg"fg"ncev§pekc."ugpug"

uwrgtct"gnu"34"oguqu"fgn"Ýnn."gu"fgkzct§"fÓghgevwct"vqtp"fg"pkv."ckz‡"eqo"swcnugxqn"
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cnvtg"vqtp"tqvcvkw."rcuucpv"c"ghgevwct"vqtp"Ýz"*ocv‡."vctfc+."k"fg"hqtoc"xqnwpv§tkc"gu"
podrà realitzar torn partit.
d+" Vcodfi"fwtcpv"gn"ocvgkz"vgoru."pq"tgcnkv¦ctcp"vtgdcnnu"c"nc"xkc"r¿dnkec."rcu-

ucpv"c"tgcnkv¦ct"vtgdcnnu"cfokpkuvtcvkwu."vcpv"c"nÓgfkÝek"fg"rtghgevwtc"eqo"gp"wp"cnvtg"
departament administratiu de l’Ajuntament, sempre amb el consentiment de la 
interessada.

c) Així mateix durant el període de gestació, la funcionària no portarà l’uniforme 
reglamentari.
f+" Wp"eqr"Ýpcnkv¦cv"gn"rgt‡qfg"fg"ncev§pekc."q"cdcpu"uk"nc"hwpekqp§tkc"ckz‡"jq"

sol·licita i no li suposi un risc, tornarà a ocupar el lloc de treball que tenia abans 
de la gestació.

e) En cap cas la funcionària no perdrà les condicions econòmiques que gaudia 
abans del període de gestació.
h+" Rgt"swcnugxqn"cnvtg"fwdvg"swg"pq"Ýiwtk"gp"cswguvu"ceqtfu."ecn"cvgpkt/ug"c"cnn”"

que disposi la normativa vigent, mentre no es negociï el contrari.

Article 53
Condicions del lloc de treball

La corporació es compromet a dotar les dependències dels mitjans necessaris 
per obtenir les condicions de treball adequades pel bon funcionament. Així mateix 
tindrà en compte les propostes que li siguin presentades en aquest sentit.

En el cas dels treballs que comportin perillositat, toxicitat o penositat es posaran 
a l’abast del funcionari/ària tots els mitjans necessaris per eliminar la causa gene-
radora de dita perillositat, toxicitat o penositat.

Article 54
Roba de treball

La corporació facilitarà la roba adequada de treball al personal que ofereixi ser-
veis en aquells llocs de treball que impliquin un desgast de peces superior al que 
fiu"pqtocn"q"swg"tgswgtgkzkp"gurgekcnu"oguwtgu"fg"ugiwtgvcv"k"rtqvgeek„."ckz‡"eqo"
cn"rgtuqpcn"swg"jcik"fÓwuct"wpkhqtog."cnogp{u"4"xgicfgu"nÓcp{0"Vcodfi"gu"hceknkvct§"
roba i calçat impermeable al personal que habitualment hagi de fer la seva feina a 
l’intempèrie.

La roba que correspongui al període d’estiu s’haurà de lliurar abans del 15 de 
maig, i la d’hivern, abans del 15 de setembre.

Els representants dels funcionaris participaran en la selecció del vestuari i veuran 
swkpc"fiu"nc"tqdc"ofiu"kpfkecfc"rgt"nc"ugxc"swcnkvcv."ngu"vcnngu"k"ngu"ectcevgt‡uvkswgu"
vflepkswgu."c"vtcxfiu"fg"nc"Eqokuuk„"fg"Ugiwkogpv"k"Kpvgtrtgvcek„"fg"nÓCeqtf0

La durada de les peces de vestir no tindrà cap efecte si el deteriorament no 
reparable fos conseqüència del servei, amb un informe previ del responsable del 
servei.

Els uniformes seran obligatoris a tot el personal que l’Ajuntament designi.
Fora de la jornada laboral estarà prohibit la utilització de la roba de treball.

Article 55
Seguretat, higiene i salut laboral

Serà d’aplicació la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, 
eqo"vcodfi"gn"fgugpxqnwrcogpv"tgincogpvctk"swg"gu"hcek"fÓcswguvc"Nngk0

Article 56
Eqokvfl"fg"Ugiwtgvcv"k"Ucnwv

El nombre de delegats de prevenció, en representació dels funcionaris/àries 
que formaran part del Comitè de Salut Laboral serà l’establert a l’article 35.2 de 
la LRPL, tenint en compte a efectes del còmput la totalitat de funcionaris/àries de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
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Els representants dels funcionaris/àries en el Comitè de Seguretat i Salut exerciran 
eqo"c"fgngicvu"fg"rtgxgpek„."cod"ngu"ugi¯gpvu"hwpekqpu"gurge‡Ýswgu"gp"ocvfltkc"fg"
rtgxgpek„"fg"tkuequ"gp"gn"vtgdcnn<

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

b) Informar i formar els funcionaris/àries en hores de feina.
c) Ser consultats prèviament quan es vulguin introduir noves tecnologies o mo-

fkÝect"rtqeguuqu"rtqfwevkwu."nqecnu"fg"vtgdcnn"q"cfswktkt"pqwu"gswkru"k."gp"igpgtcn."
totes aquelles mesures que puguin afectar la salut i la seguretat, tant directament 
com indirectament, de manera immediata o transcorregut un període de temps.

Un cop emesa l’opinió raonada dels representants dels funcionaris/àries, la cor-
poració estarà obligada a motivar per escrit les seves raons en cas de no assumir 
l’opinió expressada.

d) Proposar a la corporació totes les iniciatives que considerin pertinents per 
tal de millorar les condicions de treball i, concretament, per proposar la realit-
¦cek„"fg"ecorcp{gu"k"ewtugvu"fg"hqtocek„"k"ugpukdknkv¦cek„"fgnu"hwpekqpctku1§tkgu"
en matèria de salut pública, medi ambient laboral i seguretat i higiene en l’àmbit 
de la feina.

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

f) Ser consultats prèviament a l’hora de prendre decisions sobre inversions 
k"fgurgugu"q"oqfkÝecekqpu"fg"rtqeguuqu"fg"vtgdcnn"swg"rwiwkp"vgpkt"cniwpc"
tgrgtewuuk„"uqdtg"gn"ogfk"codkgpv"*gp"rctvkewnct."gn"eqpvtqn"fÓgokuukqpu"k"gn"
tractament de deixalles) i conèixer el compliment de les disposicions legals 
que hi hagi.

g) Ser informats dels seguiments o de les comprovacions d’incapacitat transitòria 
que s’instrueixin i de la causa i els criteris que els motiven i el seu resultat, amb 
l’avaluació que els correspongui.

h) Totes aquelles altres competències i obligacions determinades per la legislació 
vigent.

i) A les reunions d’aquest Comitè hi podrà assistir, amb veu però sense vot, un 
representant de cadascuna de les seccions sindicals representatives i dels serveis de 
rtgxgpek„"fg"nc"eqtrqtcek„"swg"pq"hqtokp"rctv"fgn"Eqokvfl."eqo"vcodfi"gnu"ugtxgku"
d’assessorament tècnic extern que siguin sol·licitats per qualsevol de les parts.

Article 57
Farmaciola

A totes les dependències i vehicles de l’Ajuntament hi haurà una farmaciola 
d’urgències degudament equipada.

Article 58
Programes de seguretat i salut

1. L’Ajuntament de Malgrat de Mar impulsarà plans i programes de seguretat i 
ucnwv"gp"gn"vtgdcnn."gnu"swcnu"eqortgpftcp."gpvtg"fÓcnvtgu."ngu"ceekqpu"ugi¯gpvu<

Programes de formació.
Programes d’avaluació de riscos.
40" Cpwcnogpv"gu"fgugpxqnwrct§"cnogp{u"wpc"ceek„"hqtocvkxc"eqttgurqpgpv"

a la línia de risc que, juntament amb la Comissió de Seguretat, Higiene i Salut 
Ncdqtcn."gu"fgvgtokpk"*rtgxgpek„"fÓkpegpfku."rtkogtu"cwzknku."gve0+0"Cswguvgu"
accions aniran adreçades a tot el personal comprès en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Acord.

3. Anualment es desenvoluparan aquells estudis d’avaluació de riscos que si-
guin proposats per la Comissió de Seguretat, Higiene i Salut Laboral quan s’estimi 
nÓgzkuvflpekc"fg"tkuequ"ukipkÝecvkwu"rgt"c"nc"ugiwtgvcv"k"ucnwv"fgn"rgtuqpcn0

4. Com a complement de les actuacions descrites, l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar sol·licitarà periòdicament a l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 
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Vtgdcnn"nc"fqewogpvcek„"swg"eqpukfgtk"pgeguu§tkc"c"Ý"swg"ngu"rt”rkgu"rgtuqpgu"kp-
teressades puguin conèixer millor els riscos del lloc de treball que ocupen i actuar 
en la prevenció d’aquests.

Article 59
Cuugvlcogpv"ugzwcn"k"cuugvlcogpv"rukeqn”ike

1. S’entendrà per assetjament sexual qualsevol conducta verbal o física de caire 
sexual o altres comportaments fonamentats en el sexe que vulneren la dignitat de 
la dona i de l’home a la feina, i que són considerats ofensius i no desitjats per la 
víctima.
Gp"n‡pkc"cod"nc"Tgeqocpcek„"fg"nc"EG";4"*353+."tgncvkxc"c"nc"rtqvgeek„"fg"nc"

dignitat de l’home i de la dona en el món laboral, l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
garantiran un ambient laboral exempt d’assetjament sexual.

La seva obligació serà prevenir aquestes situacions i sancionar-les si succeeixen.
En un supòsit d’assetjament sexual, s’ha de protegir la continuïtat en el lloc de 

treball de la persona que sigui objecte d’aquest assetjament.
Les faltes relacionades amb temes d’assetjament sexual tenen la consideració de 

faltes greus, com a mínim, i podran arribar en alguns casos a la consideració de 
oqnv"itgwu0"Ugtcp"ektewouv§pekgu"fgvgtokpcpvu"fg"nc"swcnkÝecek„"fg"oqnv"itgw."c"
ofiu"fg"nc"ocvgkzc"gpvkvcv"fg"nc"eqpfwevc"ucpekqpcfc."nc"tgrgvkek„"fÓcswguvc"ocvgkzc"
conducta i/o la condició de superioritat jeràrquica de l’assetjador.
40" UÓgpvgpft§"rgt"cuugvlcogpv"rukeqn”ike"q"ÐoqddkpiÑ"swcp"uÓgzgtegkzk"wpc"

violència psicològica extrema, de forma sistemàtica i prolongada en el temps, 
sobre una altra persona en el lloc de treball amb la finalitat de destruir-la 
psicològicament i socialment i provocar així la seva renuncia o induir-la a la 
dimissió. Es tracta de conductes agressives i abusives, especialment paraules, 
actes i gestos que atempten contra la personalitat, la dignitat, la integritat fí-
sica o psíquica de la persona, o que puguin fer perillar el seu lloc de treball i 
degradar el clima laboral.

L’Ajuntament i la Junta de personal estan obligats a prevenir, perseguir, corre-
gir i sancionar les conductes abans esmentades, que puguin produir-se en aquest 
sentit.
Ngu"eqpfwevgu"guogpvcfgu."wp"eqr"fgoquvtcfgu."ugtcp"vkrkÝecfgu"gp"gn"tgincogpv"

disciplinari com a faltes molt greus.

CAPÍTOL 7
Condicions sindicals

Article 60
Llibertat sindical

L’Ajuntament de Malgrat de Mar garantirà el dret a la lliure sindicació i orga-
nització del personal subjecte a aquest Acord i a la no-discriminació, perjudici o 
ucpek„"rgt"tc„"fg"nc"ugxc"cÝnkcek„"k"gzgtekek"fg"ftgvu"ukpfkecnu0

Article 61
Representació col·lectiva

L’elecció i composició dels òrgans de representació col·lectiva de funcionaris/àries 
s’acomodarà a la legislació vigent en la matèria.

Article 62
Eqorgvflpekgu"k"hcewnvcvu"fg"nc"Lwpvc"fg"Rgtuqpcn

1. L’Ajuntament de Malgrat de Mar reconeix la capacitat de negociació i de 
representació de la Junta de Personal.
40" C"ofiu"fg"ngu"eqorgvflpekgu"k"hcewnvcvu"cuugp{cncfgu"gp"gnu"fkhgtgpvu"ctvkengu"

fÓcswguv"Ceqtf."nc"Lwpvc"fg"Rgtuqpcn"vfi"ngu"hcewnvcvu"ugi¯gpvu<
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a) Rebre informació, que li serà facilitada periòdicament i com a mínim tri-
mestralment, sobre la política de personal de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. En 
particular, rebrà la informació referent als assumptes de personal que afectin el 
conjunt dels funcionaris/àries o un o diversos col·lectius d’aquests i que impliquin 
variacions respecte al règim anteriorment existent.

b) Emetre informe, a sol·licitud de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, sobre les 
ocvfltkgu"ugi¯gpvu<

Trasllat total o parcial del personal i de les instal·lacions.
Plans de formació de personal.
Implantació o revisió de sistemes d’organització i mètodes de treball.
c) Ésser informat de totes les obertures d’expedients disciplinaris a funciona-

ris/àries i les sancions imposades per faltes lleus, greus o molt greus, participant 
activament en la defensa dels funcionaris/àries, en l’aclariment dels fets i la incoació 
dels expedients. A tal efecte es donarà audiència i vista de l’expedient per 10 dies 
abans de la proposta de resolució.
f+" Tgdtg"kphqtocek„"k"ugt"gueqnvcvu"gp"ngu"ocvfltkgu"k"cuuworvgu"ugi¯gpvu<
Establiment de la jornada laboral i l’horari de treball.
Règim de permisos, vacances i llicències.
Quantitats que percebi cada funcionari/ària pel complement de productivi-

tat.
Circulars i instruccions generals relatives a matèries de personal.
e) Tenir coneixement de les retribucions de tot el personal.
h+" Eqpflkzgt"rgtk”fkecogpv."k"cnogp{u"vtkoguvtcnogpv."ngu"guvcf‡uvkswgu"uqdtg"

l’índex d’absentisme i les seves causes, els accidents en acte de servei, les malal-
ties professionals i les seves conseqüències, els índexs de sinistralitat, els estudis 
periòdics o especials de l’ambient i les condicions de treball i els mecanismes de 
prevenció emprats.

g) Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria de selecció, condi-
cions de treball, Seguretat Social i ocupació i exercir, si s’escau, les accions legals 
oportunes davant dels organismes competents.

h) Vigilar i controlar les condicions de seguretat i higiene en el desenvolupament 
del treball mitjançant la Comissió de Seguretat, Higiene i Salut Laboral.

i) Participar en la gestió d’obres socials per al personal que tingui o estableixi 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

j) Informar el personal sobre tots els temes i qüestions als quals es refereix 
aquest Acord.

k) Orientar, assessorar i assistir el personal en les qüestions i peticions de tot tipus 
que facin referència a la seva relació funcionarial amb l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar i als drets i deures que se’n deriven.

l) La lliure expressió, individual o col·legiada, de les seves opinions en les ma-
tèries pròpies del seu àmbit de representació.

Article 63
Cuukuvflpekc"c"vtkdwpcnu"fg"ugngeek„"fg"rgtuqpcn

La Junta de Personal designarà un representant en els tribunals i òrgans de selecció 
de personal funcionari, el qual actuarà amb veu i sense vot.

Article 64
Legitimació en el procediment administratiu

Es reconeix a la Junta de Personal, col·legiadament i per decisió majoritària dels 
seus membres, legitimació per iniciar en qualitat d’interessats els corresponents 
procediments administratius i exercir les accions, en via administrativa o judicial, 
en tot allò que es refereixi a l’àmbit de les seves funcions.

Article 65
Garanties i drets dels membres de la Junta de Personal
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Els membres de la Junta de Personal disposaran, en l’exercici de la seva funció 
tgrtgugpvcvkxc."fg"ngu"ictcpvkgu"k"ftgvu"ugi¯gpvu<
30" NÓceefiu"k"nc"nnkwtg"ektewncek„"rgt"ngu"fkhgtgpvu"fgrgpfflpekgu"fg"nÓClwpvcogpv"fg"

Malgrat de Mar i dels seus organismes autònoms sense que es destorbi el normal 
funcionament de les corresponents unitats administratives.

2. La publicació i lliure distribució de les comunicacions d’interès professional, 
laboral, social i sindical.

3. Ser escoltats en els casos d’incoació d’expedient disciplinari d’un dels 
membres de la Junta de Personal, sens perjudici del dret d’audiència de la per-
uqpc"kpvgtguucfc."fwtcpv"gn"vgoru"fgn"ugw"ocpfcv"k"fwtcpv"nÓcp{"koogfkcvcogpv"
posterior a aquest.

4. Un crèdit de 20 hores mensuals dins de la jornada de treball, retribuïdes com 
a treball efectiu, per a l’exercici de funcions de representació. Caldrà comunicar-ho 
per escrit de forma prèvia als efectes del degut coneixement dels encarregats, caps 
de servei, regidoria i Alcaldia.

No es computaran com a tal les hores emprades en reunions amb la corporació, les 
emprades en període de negociació dels acords o pactes ni les emprades en tribunals 
i processos de selecció de personal o de provisió de llocs. Les hores de negociació 
de l’Acord de condicions fora de la jornada laboral es comptabilitzaran com a hores 
ghgevkxgu"fg"vtgdcnn"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"62"jqtgu"cpwcnu"cewowncdngu0

Els membres de la Junta de Personal, prèvia comunicació escrita al Departament de 
Personal, podran acumular les hores no emprades per qualsevol dels seus membres. 
En l’escrit de sol·licitud constarà el vistiplau del president de la Junta de Personal i 
uÓgurgekÝect§"nc"rgtuqpc"swg"ngu"egfgkz"k"swk"ngu"crtqÝvc0"Cswguvgu"jqtgu"gu"rqftcp"
cewownct."gp"nc"oguwtc"swg"ukiwk"rquukdng."Ýpu"cn"vqvcn"fg"nc"ugxc"lqtpcfc"ncdqtcn0
Vcodfi"gu"rqft§"etgct"wp"hqpu"jqtctk"eqo¿"cod"nc"vqvcnkvcv"fÓjqtgu"ukpfkecnu"cpwcnu."

rqfgpv"fkurquct"fÓgnngu"fg"nc"ocpgtc"swg"nc"Lwpvc"fg"Rgtuqpcn"etgiwk"ofiu"qrqtvwpc."
comunicant al Departament de Personal els acords que la Junta de Personal hagi 
pres al respecte.

5. No ser discriminats en la seva promoció econòmica o professional per raó de 
l’exercici de la seva representació i activitat sindical.

Tampoc no podran ser traslladats ni sancionats durant l’exercici de les seves 
hwpekqpu"pk"fkpu"fg"nÓcp{"ugi¯gpv"c"nÓgzrktcek„"fgn"ugw"ocpfcv"rgt"tc„"fg"nc"ugxc"
activitat i representació sindical.
Gp"gn"ecu"swg"hqu"pgeguuctk"gn"ecpxk"q"nc"oqfkÝecek„"fg"ngu"ugxgu"eqpfkekqpu"fg"

treball, serà necessària la conformitat de la persona implicada i es donarà audiència 
a la Junta de Personal.

Article 66
Seccions sindicals

Les seccions sindicals poden designar delegats, als quals se’ls ha de reconèixer 
els drets i les obligacions recollides a la Llei orgànica de llibertat sindical. Poden 
assistir a totes les reunions que es facin entre la corporació i els òrgans de repre-
sentació del personal, amb veu però sense vot.

Podran fer ús d’un tauler d’anuncis que se situarà juntament al de la Junta de 
Personal.

La corporació reconeix expressament les següents facultats per les diferents 
ugeekqpu"ukpfkecnu"k"rtqhguukqpcnu"cetgfkvcfgu<

a) Recollir les reivindicacions econòmiques, professionals, socials i sindicals 
dels diferents centres de treball i plantejar-les davant la corporació i davant el propi 
òrgan de representació.

b) Representar i defensar els interessos de la seva organització sindical o dels 
ugwu"cÝnkcvu"k"ugtxkt"fÓkpuvtwogpv"fg"eqowpkecek„"gpvtg"nc"ugxc"qticpkv¦cek„"k"nc"
corporació.

c) Garantia de no ser discriminat en la seva promoció economicoprofessional 
en raó precisament de la tasca de la seva representació.
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d) Convocar assemblees en els centres de treball sempre que les circumstàncies 
ho requereixin.

Article 67
Representants amb mandat d’àmbit regional o superior

Els representants del personal subjecte a aquest Acord que tinguin mandat en 
organitzacions d’àmbit regional o superior podran disposar d’un nombre d’hores 
sindicals addicionals per atendre dita representació i, en tot cas, pel temps necessari 
Ýzcv"gp"nc"eqpxqecv”tkc"fg"ngu"cevkxkvcvu"rgt"ngu"swcnu"ukiwkp"ekvcvu"qÝekcnogpv0

Article 68
Serveis mínims
Gp"ecuqu"fg"xcic."nc"eqtrqtcek„"k"gnu"fgngicvu"fg"rgtuqpcn"fgÝpktcp"gnu"ugtxgku"

mínims imprescindibles de permanències que, pel caràcter especial dels seus llocs 
de treball, calgui mantenir.

Atenint-se en tot cas al que disposa el Reial decret 1.479/1988, de 9 de desembre, 
pel que s’estableixen les normes per a garantir el manteniment dels serveis essencials 
en l’Administració de l’Estat.

En situacions de vaga els serveis essencials per la comunitat seran negociats entre 
la representació de la corporació i la del personal dins del marc bàsic de serveis 
mínims establerts.

Article 69
Garantia personal

Es considerarà accident laboral a tots els efectes el que pateixi el representant en 
ocasió o com a conseqüència de la tasca de càrrecs electius o de direcció de caràcter 
sindical, així com els ocorreguts en els desplaçament que realitzin en l’exercici de 
les funcions pròpies del càrrec.

Article 70
Obligacions dels representants del personal

Els membres de la Junta de Personal i els delegats sindicals s’obliguen expres-
ucogpv"c<

Desenvolupar les tasques pròpies de l’acció sindical.
Guardar reserva professional, ja sigui de manera individual o col·lectiva, en totes 

cswgnngu"ocvfltkgu"fg"ngu"swcnu"nc"eqtrqtcek„"cuugp{cnk"gzrtguucogpv"gn"ugw"ect§evgt"
eqpÝfgpekcn."Ýpu"k"vqv"fgurtfiu"fÓjcxgt"cecdcv"gn"ugw"ocpfcv0
Gp"vqv"ecu."ecr"fqewogpv"eqpÝfgpekcn"nnkwtcv"rgt"nÓClwpvcogpv"fg"Ocnitcv"fg"Oct"

pq"rqft§"wvknkv¦ct/ug"hqtc"fg"nÓguvtkevg"§odkv"fÓcswguv"q"rgt"c"Ýpcnkvcvu"fkhgtgpvu"c"ngu"
que van motivar el seu lliurament.

Article 71
Assemblees

1. Estan legitimats per a convocar assemblea i formular la corresponent sol-
nkekvwf"fÓcwvqtkv¦cek„<

La Junta de Personal.
Els delegats de les seccions sindicals reconegudes a l’Ajuntament.
Un mínim d’un 40% de funcionaris/àries.
2. Correspon a l’alcalde rebre la convocatòria i comprovar el compliment dels 

tgswkukvu"ugi¯gpvu<
Formular-se amb una antelació mínima de 48 hores.
Cuugp{cnct"nÓjqtc"k"gn"nnqe"fg"nc"egngdtcek„0
Trametre l’ordre del dia amb una antelació mínima de 48 hores.
Dades dels signants acreditant estar legitimats per a convocar la reunió.
3. Les reunions en el centre de treball es realitzaran fora d’hores de feina, llevat 

fÓceqtf"gzrtfiu"gpvtg"nÓ”ticp"eqorgvgpv"gp"ocvfltkc"fg"rgtuqpcn"k"gnu"swk"guvkiwk"
legitimats per convocar les assemblees
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4. Quan la convocatòria tingui lloc fora de la jornada laboral i es vulgui uti-
litzar una dependència municipal, únicament serà necessària la sol·licitud de la 
dependència.

5. Quan les assemblees tinguin lloc dintre de la jornada de treball, la convoca-
tòria es referirà a la totalitat del col·lectiu de què es tracti, evitant l’horari d’atenció 
al públic, llevat del cas de vaga

6. Si en el termini de 24 hores a la data de celebració de l’assemblea, l’alcalde o 
el regidor que tingui delegada la competència en matèria de personal no hi formula 
cap objecció, podrà celebrar-se sense altre requisit posterior.

7. La Junta de Personal i els delegats sindicals podran convocar reunions secto-
rials sotmeses als mateixos requisits de l’assemblea.

Article 72
Assessors sindicals

La Junta de Personal podrà utilitzar els serveis d’assessors, si ho consideren oportú, 
durant les sessions de la Comissió Paritària i durant la negociació de l’Acord.

Article 73
Okvlcpu"rgt"c"nÓceek„"ukpfkecn

1. Suport administratiu
Dintre de les seves hores sindicals, els membres de la Junta de Personal podrà 

fer ús dels mitjans al seu abast del suport administratiu a llur activitat, àdhuc els 
del seu lloc de treball.

2. Mitjans materials
La Junta de Personal, els secretaris generals de les seccions sindicals i els de-

legats de les seccions sindicals podran fer ús d’una sala de reunions a la Casa de 
nc"Xknc."vgnflhqp."ocvgtkcn"fÓqÝekpc"igpgtcn"k"fÓwp"ctzkxcfqt"cod"rcp{"gzenwukw0"Gn"
procediment a utilitzar per a la compra de material serà el mateix de les despeses 
ordinàries del propi Ajuntament.

CAPÍTOL 8
Tfliko"fkuekrnkpctk

Article 74
Tfliko"fkuekrnkpctk

a) Règim disciplinari personal funcionari
El règim disciplinari per al personal funcionari ha de venir determinat pel que 

preveu el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de Text refós de les dis-
posicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 1/1997, de 31 
fÓqevwdtg."fg"Vgzv"tgh„u"fgnu"vgzvqu"xkigpvu"c"Ecvcnwp{c"k"rgn"Fgetgv"43613;;2."fg"52"
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les corporacions 
nqecnu"k"fÓcnvtc"pqtocvkxc"fÓcrnkecek„"q"nÓgurge‡Ýec"fg"nc"Nngk"3213;;3."fg"32"fg"lwnkqn."
de les policies locals.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1. En tot el que no està previst ni regulat en el present Acord, s’atendrà al que 
fkurquc"nc"ngikuncek„"xkigpv"k"fkurqukekqpu"tgincogpv§tkgu"gp"ecfc"oqogpv<"Tgincogpv"
fg"hwpekqpctku0"Ngu"eqpfkekqpu"Ýzcfgu"gp"gn"rtgugpv"Ceqtf"gu"eqpukfgtgp"o‡pkogu"
i en conseqüència qualsevol millora establerta en noves disposicions legals que es 
promulguin prevaldrà sobre l’Acord.

40" Fgurtfiu"fg"nc"vtcokvcek„"k"crtqxcek„"fÓcswguv"Ceqtf."nÓClwpvcogpv."rwdnkect§"
i el difondrà, salvaguardant sempre la bona informació de tot el personal que presti 
els seus serveis en aquest Ajuntament.
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ANNEX 1

Horari de la Biblioteca

NÓjqtctk"fg"nc"Dkdnkqvgec"ugt§"gn"ugi¯gpv<

O<"ocv‡="V<"vctfc0

 M T

Horari d’hivern

Fknnwpu" Î" 37022/42052
Fkoctvu" Î" 37022/42052
Fkogetgu" Î" 37022/42052
Dijous 9.30-13.00 15.00-20.30

Divendres 9.30-13.00 15.00-20.30

Fkuucdvg" 32022/35022" Î
Jqtctk"fÓguvkw"*lwp{"k"ugvgodtg+
Fknnwpu" Î" 37022/42052
Dimarts 9.30-13.00 15.00-20.30

Fkogetgu" Î" 37022/42052
Dijous 9.30-13.00 15.00-20.30

Fkxgpftgu" Î" 37022/42052
Fkuucdvg" 32022/35022" Î
Jqtctk"fÓguvkw"*lwnkqn"k"ciquv+
Fknnwpu" Î" 37022/42076
Dimarts 9.00-13.00 15.00-20.54

Fkogetgu" Î" 37022/42076
Dijous 9.00-13.00 15.00-20.54

Fkxgpftgu" Î" 37022/42076
Fkuucdvg" Î" Î

Els dissabtes al matí es treballarà per torns rotatoris i el personal que lliuri el 
dissabte recuperarà les hores els dimarts al matí.

*2905730284+
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RESOLUCIÓ
TRE/3981/2007, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construc-
ek„"fg"nc"rtqx‡pekc"fg"Dctegnqpc"rgt"cnu"cp{u"4229"k"422:"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"
2:22967+0

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials 
de construcció de la província de Barcelona, subscrit per l’Associació Catalana 
fÓGortguctku"fg"Ocvgtkcnu"fg"Eqpuvtweek„"*CEGOCE+."EEQQ"k"WIV"gn"fkc"32"
d’octubre de 2007, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu="nÓctvkeng"40d+"fgn"Tgkcn"fgetgv"326213;:3."fg"44"fg"ocki."
uqdtg"tgikuvtg"k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="gn"Fgetgv"54813;;:."fg"46"
de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de 
Vtgdcnn."oqfkÝecv"rgn"Fgetgv"32814222."fg"8"fg"oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"rctekcn"fgn"
Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn="gn"Fgetgv"3;;14229."fg"32"fg"ugvgodtg."fg"tgguvtwevwtcek„"
del Departament de Treball, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç 
fg"ocvgtkcnu"fg"eqpuvtweek„"fg"nc"rtqx‡pekc"fg"Dctegnqpc"rgt"cnu"cp{u"4229"k"422:"
*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:22967+"cn"Tgikuvtg"fg"eqpxgpku"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"
del Departament de Treball a Barcelona.

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

Barcelona, 3 de desembre de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de comerç de materials de construcció de la província de 
Dctegnqpc"rgt"cnu"cp{u"4229/422;

Article 1
Àmbit
Gn"rtgugpv"Eqpxgpk"eqnángevkw"fiu"fÓcrnkecek„"c"vqvu"gnu"egpvtgu"fg"vtgdcnn"ukvwcvu"c"nc"

rtqx‡pekc"fg"Dctegnqpc"*gpectc"swg"nÓgortguc"q"gn"ugw"vkvwnct"guvkiwkp"gp"wpc"cnvtc"
rtqx‡pekc+"nÓcevkxkvcv"rtkpekrcn"fgnu"swcnu"ukiwk"gn"eqogt›"fg<

Ciments, calçs i guixos.
Fibrociments i altres productes derivats del ciment.
Rajoles i altres revestiments i paviments ceràmics similars.
Sanejament.
Maquinària i eines de construcció.

Article 2
Durada

La durada d’aquest Conveni col·lectiu abraça de l’1 de gener de 2007 al 31 de 
desembre de 2009.
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	RESOLUCIÓ
	TRE/3985/2007, de 14 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de la Fundació Privada Can Codina per als anys 2007-2010 (codi de conveni núm. 0814732).
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