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RESOLUCIÓ
TRE/2564/2007, de 22 de maig, per la qual es 
disposa la inscripció i la publicació de l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels fun-
cionaris de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
per als anys 2006-2009 (codi de conveni núm. 
0808282).

Vist l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels funcionaris de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès, subscrit pels representants de 
l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 25 
d’octubre de 2006, i d’acord amb el que disposen 
l’article 36 de la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre 
negociació col·lectiva i participació en la deter-
minació de les condicions de treball dels emple-
cvu"r¿dnkeu."gp"tgncek„"cod"gn"swg"guvcdngkz"nc"
fkurqukek„"Ýpcn"304"fg"nc"Nngk"qti§pkec"3313;:7."fg"
2 d’agost, de llibertat sindical; l’article 11.2 de la 
Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya; el Reial decret 
2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència de 
serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya 
en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; 
el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de re-
estructuració de les delegacions territorials del 
Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 
20 de gener, d’estructuració i reestructuració 
de diversos departaments de l’Administració 
de la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de 
març, de reestructuració d’òrgans territorials 
de l’Administració de la Generalitat; el Decret 
190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració 
rctekcn"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"k"Kpf¿uvtkc="
el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de cre-
ació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 
570/2006, de 19 de desembre, d’estructuració 
del Departament de Treball;

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

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord regulador 
de les condicions de treball dels funcionaris de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès per als anys 
4228/422;"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:2:4:4+"cn"
Registre de convenis dels Serveis Territorials 
del Departament Treball a Barcelona.

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

Barcelona, 22 de maig de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les 
parts

ACORD
de condicions de treball del personal funcionari 
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per als 
anys 2006-2009

CAPÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS I GARANTIES SINDICALS

Article 1
Objecte i norma supletòria

Aquest Acord, negociat a l’empara del que és 
disposat en la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, 
de llibertat sindical, i en l’article 32,35 i següents 
de la Llei 9/1987, de 12 de maig, d’òrgans de 
representació, determinació de les condicions 
de treball i participació del personal al servei 
fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"*cod"ngu"oq-
fkÝecekqpu"kpvtqfw•fgu"rgt"nc"Nngk"913;;2."fg"
19 de juliol), regula les condicions de treball 
del personal funcionari que presta serveis per 
l’Ajuntament i estableix els seus propis sistemes 
d’aplicació.

Per a tot allò que no estigui recollit, previst, 
ni resolt en aquest Acord, s’aplicaran les dispo-
sicions legals que dicti l’Estat o la Comunitat 
Autònoma pel que fa a les seves competències 
i als reglaments de funcionament dels diferents 
col·lectius quan hagin estat elaborats vàlidament 
entre la corporació i la representació legal dels 
treballadors.

Els acords subscrits, o els que es puguin 
subscriure en un futur, entre els sindicats re-
presentatius i la FEMP (Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies), FMC (Federació 
de Municipis de Catalunya) i ACM (Associa-
ció Catalana de 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 2
Àmbit d’aplicació

El present Pacte s’aplicarà a tot el personal 
funcionari al servei de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès.

Queden exclosos de l’àmbit d’aquest Pacte els 
hwpekqpctku"swg"gzgtegkzkp"e§ttgeu"fg"eqpÝcp›c"
i d’assessorament especial, excepte per l’article 
43 i el capítol 5 del present Pacte, i aquelles 
relacions contractuals i de serveis en règim de 
dret administratiu.

Article 3
Àmbit temporal

Aquest Pacte entrarà en vigor quan l’òrgan 
municipal competent en faci la seva aprovació, 
fgurtfiu"fg"nc"Ýtoc"fgnu"tgrtgugpvcpvu"fgn"rgtuq-
nal, si bé és cert que els seus efectes econòmics 
es remuntaran a l’1 de gener del 2006 i seran 
xkigpvu"Ýpu"cn"fkc"53"fg"fgugodtg"fgn"422;0

Aquest Pacte es considerarà tàcitament prorro-
gat, en tota la seva extensió, per períodes anuals 
successius, excepte en el cas que hi hagués una 
fgp¿pekc"gzrtguuc"fg"swcnugxqn"fg"ngu"rctvu."
amb 1 mes d’antelació a la data de venciment o 
a qualsevol de les seves pròrrogues, per escrit i 
constància fefaent a l’altra part.
Wp"eqr"fgpwpekcv."k"Ýpu"swg"pq"uÓceqpugiwgkzk"

un acord que el substitueixi, aquest Pacte con-
tinuarà en vigor.

Article 4
Vinculació a la totalitat
Gn"rtgugpv"Rcevg"hqtoc"wp"vqv"¿pke"k"kpfkxk-

sible, i com a tal, per a la seva aplicació, ha de 

ser objecte de consideració global i conjunta. 
En conseqüència, cap de les obligacions i drets 
tgiwncvu"k"rcevcvu"pq"rqftcp"ugt"c•nncfcogpv"
considerats.

En cas que l’autoritat, en l’exercici de les 
seves facultats, efectués el control de la lega-
litat o les parts interessades impugnessin el 
Conveni directament davant dels tribunals i, 
eqo"c"eqpugs¯flpekc"fÓcswguvc"cevwcek„"fÓqÝek"
o impugnació, la jurisdicció anul·lés totalment 
o parcialment alguna de les seves clàusules o 
articles, ambdues parts hauran de negociar la 
totalitat o la part anul·lada o, si escau, establir 
oguwtgu"eqorgpucv”tkgu"cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"tgu-
tablir l’equilibri del que s’ha acordat, i la resta 
del Pacte quedarà en vigor.

Article 5
Règim interior

Els empleats de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, pel caràcter de les seves funcions, estan 
immersos al règim d’incompatibilitats legals 
vigents.

Per al desenvolupament de les seves tasques 
hauran d’observar discreció i secret professional 
en els assumptes que coneguin per raó del seu 
càrrec i no podran utilitzar aquestes dades en 
dgpgÝek"rtqrk"q"fg"vgtegtu0

Article 6
Comissió de Seguiment

Constitució i composició de la Comissió de 
Seguiment

El present Pacte s’interpretarà d’acord amb el 
sentit literal de les seves clàusules i en atenció als 
objectius que es persegueixen al signar-lo.

En els 30 dies següents a l’entrada en vigor 
fgn"rtgugpv"Ceqtf"swgfct§"eqpuvkvw•fc"wpc"¿pkec"
Comissió de Seguiment, de composició paritària, 
integrada pels representants de la corporació i 
de les organitzacions sindicals que formen part 
dels òrgans de representació i que han prestat la 
seva conformitat al present Acord, l’acreditació 
nominal dels quals es realitzarà en el termini 
de 7 dies.

Normes de funcionament de la Comissió de 
Seguiment

1. La Comissió de Seguiment serà presidida 
pel alcalde o altre membre de la corporació que 
designi en la seva substitució. Actuarà com se-
cretari amb veu però sense vot, un funcionari 
del servei de règim interior.
40" Gnu"ceqtfu"swg"uÓcfqrvkp"swgfctcp"tgÞgevkvu"

com a tals en l’acta de la corresponent reunió, 
que subscriuran la representació de la corporació 
k"fgnu"gorngcvu"r¿dnkeu0"Gnu"ceqtfu"uÓkpenqwtcp"
com part integrant del present Acord una vega-
fc"ukiwkp"tcvkÝecvu"rgt"nÓ”ticp"eqorqpgpv"rgt"
aprovar aquest.

3. Les reunions ordinàries de la Comissió 
de Seguiment se celebraran cada 4 mesos. Les 
convocatòries es realitzaran el primer mes de 
cada quadrimestre natural i es remetran a les 
parts amb 3 dies d’antelació, incloent a més de 
l’ordre del dia, la documentació necessària per 
a la seva discussió.

4. L’ordre del dia s’elaborarà en atenció a 
les propostes presentades per cadascuna de 
les parts, juntament amb la documentació cor-
responent, en el quadrimestre anterior al de la 
convocatòria.
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5. Les reunions extraordinàries es convocaran 
a instància de les parts integrants de la Comissió 
de Seguiment, o de les centrals sindicals amb 
representació, en el termini de 6 dies hàbils a 
partir del registre de la corresponent sol·licitud, 
la qual haurà d’acompanyar-se de la pertinent 
documentació.
80" Rgt"c"swgfct"x§nkfcogpv"eqpuvkvw•fc"nc"

Comissió de Seguiment serà necessària la pre-
sència de, almenys, 2 representants de cadascuna 
de les parts.
90" Wpc"xgicfc"eqpuvkvw•fc"nc"Eqokuuk„"fg"

Seguiment, es procedirà a la constitució en el 
termini de 1 mes de les taules sectorials per als 
col·lectius de: Policia Local, serveis administra-
tius, reglamentació de la segona activitat, etc.
Cswguvgu"vcwngu"ugevqtkcnu."gn"tgÞgz"ngicn"fg"ngu"

quals es troba en l’article 31 de la llei 9/1987, del 
34"fg"lwp{."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"913;;2"fg"3;"fg"
juliol, es reuniran almenys 1 vegada al trimestre, 
i serviran per l’anàlisi de les peculiaritats dels 
eqnángevkwu"c"fcnv"ekvcvu."c"Ý"fg"nc"fgvgtokpcek„"
de les seves condicions de treball en aquelles 
matèries o aspectes que no hagin estat objecte 
de determinació o de decisió per part de la taula 
general de negociació.

Funcions de la Comissió de Seguiment
Les funcions d’aquesta Comissió de Segui-

ment seran:
Vetllar per l’aplicació de l’establert en el pre-

sent Acord.
Interpretar i desenvolupar les normes que 

integren l’Acord.
Tguqnftg"swcpvu"curgevgu"eqpÞkevkwu"uqtigkzkp"

o puguin sorgir en la interpretació i aplicació de 
les disposicions que integren el present acord.
Vqvgu"cswgnngu"swg"rwiwkp"ugt/nk"cvtkdw•fgu"c"

l’empara de les disposicions, presents o futures 
de l’Acord. Les seves decisions, en el marc del 
present Acord, tindran caràcter vinculant per 
a les parts, si bé, la seva aplicació se supedita 
a l’aprovació per l’òrgan municipal competent 
quan s’exigeixi per imperatiu legal.

Article 7
Mesa de negociació

A l’empara de la Llei 9/1987, de 12 de juny, 
fÓ”ticpu"fg"tgrtgugpvcek„."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"
7/1990, de 19 de juliol, es constituirà i es reuni-
rà, com a mínim, 1 vegada a l’any. Igualment, 
tindran lloc reunions de la mesa per decisió de 
la corporació o per acord entre aquesta i els 
delegats de personal.

Serà competència d’aquesta mesa rebre in-
formació de:
c+" Cevwcnkv¦cek„"fg"nc"rncpvknnc"*encuukÝecek„."

nombre de llocs).
b) El pla anual de provisió i/o promoció dels 

llocs vacants o de nova creació i els sistemes 
de selecció.
e+" NÓqhgtvc"fÓqewrcek„"r¿dnkec"fg"nÓcp{"gp-

trant.
d) El disseny i l’aprovació de plans de for-

mació.
e) Les retribucions bàsiques i complementàri-

es que s’hagin d’aplicar a cada lloc de treball.
h+" Nc"oqfkÝecek„"rctekcn"q"vqvcn"fg"nc"tgncek„"

de llocs de treball després de la seva aprova-
ció inicial, o al començament de qualsevol de 
les circumstàncies previstes entorn dels plans 
d’ocupació en l’Administració.

g) L’establiment de la jornada laboral i de 
l’horari de treball, el règim del gaudi de permi-
sos, les vacances i les llicències en allò que no 
estigui previst en aquest Acord.

h) Els reglaments de prestació de serveis, 
etc.

i) Les matèries d’índole econòmica, de presta-
ció de serveis, sindical, assistència i, en general, 
totes aquelles que afectin les condicions de tre-
ball i l’àmbit de relacions del personal i les seves 
organitzacions sindicals amb la corporació.

j) Bases i convocatòries de selecció i con-
tractació del personal.

k) Bases i convocatòries de promoció i de 
cursos de formació professionals.

l) Bases i convocatòries de provisió de 
llocs.

m) Serveis mínims en situació de vaga.

Article 8
Ictcpvkgu"fg"ngu"eqpfkekqpu"ofiu"dgpgÝekqugu
Ngu"eqpfkekqpu"swg"gu"Ýzgp"gp"cswguv"Ceqtf"

es consideren mínimes.
Aquest Acord regulador no afectarà les con-

fkekqpu"ofiu"dgpgÝekqugu"fgn"vtgdcnncfqt."ftgvu"
adquirits per qualsevol acord o disposició que 
no vulneri al dret administratiu, els usos i cos-
tums.

CAPÍTOL 2
Condicions econòmiques

Article 9
Retribucions econòmiques

Les retribucions bàsiques i complementàries 
del personal al servei de l’Ajuntament tindran 
la mateixa estructura i la mateixa quantitat que 
les establertes amb caràcter bàsic per a tota la 
hwpek„"r¿dnkec0

Les retribucions establertes per a cada catego-
ria o lloc de treball tenen el caràcter de retribució 
bruta mínima consolidada i, per tant, no poden 
ser compensables ni tampoc absorbibles.

Es reconeixeran els triennis per antiguitat 
de tots els treballadors de l’Ajuntament. Els 
triennis que corresponguin al grup de titulació 
al qual es pertanyi, les quantitats seran les que 
xkpiwkp"tgÞgevkfgu"gp"nc"Nngk"fg"rtguuwrquvqu"
de cada any.

Els drets econòmics reconeguts per la Llei 
70/1978, de 26 de desembre, quant al reconeixe-
ment de serveis fets en qualsevol Administració 
r¿dnkec."lc"ukiwk"eqo"c"hwpekqpctk"q"ncdqtcn."
s’aplicaran, amb una sol·licitud prèvia i sense cap 
diferència, a tot el personal que faci un servei 
a la corporació.

Els efectes econòmics dels triennis es produi-
ran a partir del dia que es facin 3 anys de serveis, 
k"ugtcp"tgeqpgiwvu"fÓqÝek"rgt"nc"swcpvkc"fgn"itwr"
al qual es pertany.

El temps d’interinatge computarà a efectes 
de consolidar triennis.

Article 10
Pagues extraordinàries i meritacions

Les pagues extraordinàries seran de 2 a l’any. 
Una al mes de juny i un altra al mes de desem-
bre, corresponent cada un a 1 mensualitat ínte-
gra d’acord a la data d’ingrés. Les meritacions 
d’ambdues pagues seran les següents:

Paga de juny, efectes 1 de gener a 30 de 
juny.

Paga desembre, efectes 1 de juliol a 31 de-
sembre.

Els funcionaris/funcionàries de nou ingrés 
percebran la part proporcional al temps treballat 
en el moment en què es produeixi la merita-
ció.

Article 11
Aplicació del complement de destinació

Les normes per aplicació a cada cas concret 
dels trams de complement de destinació, segons 
el grup, respectant els mínims actuals:

Grup A: tram de complement de destinació 
24-28.

Grup B: tram de complement de destinació 
22-26.

Grup C: tram de complement de destinació 
18-22.

Grup D: tram de complement de destinació 
14-18.

Grup E: tram de complement de destinació 
10-14.
NÓClwpvcogpv"oqfkÝect§"nc"rncpvknnc"nÓ3"fg"

gener de 2007 incrementant 2 punts a tots els 
grups, tant en els trams mínims com en els mà-
xims d’aquest complement.

Quan un treballador s’incorpori a un nou grup, 
li serà aplicat el nivell inferior de complement 
de destinació d’aquest grup.

Cada 2 anys de permanència en un nivell de 
complement de destinació, suposarà un incre-
ment de 2 punts de complement de destinació, 
Ýpu"cn"pkxgnn"o§zko"swg"eqttgurqp"cn"itwr"qp"
es troba el treballador.

Per als canvis legals de grup s’aplicarà el 
etkvgtk"cp{cn."Ýpu"cuuqnkt"gn"pkxgnn"o§zko"fgn"
nou grup.

Quan un treballador ocupa una plaça de plan-
tilla que correspon a un grup superior al que ell 
pertany se li aplicarà almenys el nivell mínim 
de complement de destinació que correspongui 
a la plaça de plantilla que ocupa.

La permanència de 2 anys o més en un nivell 
de complement de destinació consolida aquest 
complement, independentment de la plaça de 
plantilla que s’ocupi a partir d’aquell moment.

Article 12
Plus/complements

Plus de nocturnitat
Gu"fgÝpgkz"eqo"nc"swcpvkvcv"eqorgpucv”tkc"

per jornada treballada que coincideixi entre les 
44022"k"ngu"8022"jqtgu."nc"swcn"ugt§"tgvtkdw•fc"cod"
un complement de:

15 euros durant l’any 2005
16 euros durant l’any 2006
17 euros durant l’any 2007
18 euros durant l’any 2008
Aquest complement s’incrementarà en 1 

euro per cada esglaó dins l’escala de coman-
daments.

Aquest plus no es percebrà si el servei nocturn es 
compensa amb hores extraordinàries nocturnes.

Productivitat
Gu"fgÝpgkz"eqo"c"swcpvkvcv"eqorgpucv”tkc"rgt"

l’especial rendiment i dedicació extraordinaris, 
l’interès o iniciativa amb que es desenvolupa els 
llocs de treball, sempre que suposi una millora 
en els seus resultats.
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Anyalment es destinarà una quantitat, prèvi-
ament pactada entre la representació dels tre-
dcnncfqtu"k"fg"nÓClwpvcogpv."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"
eqdtkt"uwÝekgpvogpv"cswguv"eqpegrvg0
Nc"rcic"fg"rtqfwevkxkvcv"gu"ogtkvct§"cn"Ýpcn"

d’any i s’ingressarà en la nòmina del mes de de-
sembre, que serà satisfeta sempre que no s’emeti 
informe desfavorable i motivat per part del cap 
de l’àrea o recursos humans.

Article 13
Revisió del catàleg i valoració dels llocs de 
treball

La corporació es reserva el dret a realitzar 
tots els estudis que consideri oportuns respecte 
c"nc"fgÝpkek„"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"k"ngu"ugxgu"
funcions. D’aquests estudis es facilitarà còpia 
a la representació dels treballadors.

La corporació es compromet a fer una revisió 
de la valoració dels llocs de treball, en un període 
màxim de 2 anys, a partir de la signatura d’aquest 
eqpxgpk"c"Ý"fg"eqttgikt"ngu"cpqocnkgu"swg"uÓqd-
servin, que seran estudiades i proposades per 
la Comissió de Seguiment.

Després de la signatura, d’aquest Pacte, s’es-
tablirà un calendari de treball entre els repre-
ugpvcpvu"fgnu"vtgdcnncfqtu"k"nÓClwpvcogpv"c"Ý"
d’actualitzar la valoració dels llocs de treball.

Article 14
Indemnitzacions per raons del servei

El personal tindrà dret a rebre indemnitzaci-
ons per tal de rescabalar-los de les despeses que 
es vegin empesos a tenir per raó dels serveis.

1. Dietes. Quantitat diària per compensar les 
despeses originades per estada i manutenció fora 
fg"nc"tgukfflpekc"jcdkvwcn"Ýpu"c"wp"o§zko"fg<

Per estada: 58,90 euros.
Per manutenció: 18,33 euros, mitja i 36,66 

euros, completa.
Dieta completa: 95,56 euros.
2. Despeses per desplaçament. Quantitat des-

tinada a compensar les despeses ocasionades per 
la utilització de qualsevol mitjà de transport.
c+" Vtcpurqtv"r¿dnke0"Ugiqpu"lwuvkÝecek„."nÓko-

port dels bitllets.
b) Automòbil particular. S’estableix una in-

demnització de 0,27 euros per quilòmetre.
c) Moto particular. S’estableix una indem-

nització de 0,11 euros per quilòmetre.
d) Sempre que sigui possible, l’Ajuntament 

facilitarà un vehicle al treballador que hagi 
d’efectuar desplaçaments per raó del servei.

Article 15
Serveis extraordinaris

Els representants del personal seran informats 
fg"ngu"itcvkÝecekqpu"rgt"ugtxgku"gzvtcqtfkpctku"
cnu"gorngcvu"r¿dnkeu"fg"nc"eqtrqtcek„0

Els serveis extraordinaris mai no tindran ca-
ràcter habitual i continuat, limitant-se a necessi-
vcvu"kpclqtpcdngu"fgn"ugtxgk"r¿dnke0"NÓClwpvcogpv"
estudiarà i aplicarà els mètodes necessaris per a 
la millora de l’organització del treball, evitant en 
la mesura del possible les imprevisions.

Els serveis extraordinaris tindran caràcter 
voluntari, tret de necessitats urgents, i hauran 
de distribuir-se de forma rotatòria, equitativa i 
okvlcp›cpv"wp"swcftcpv"gurge‡Ýe"c"nÓghgevg."gpvtg"
el col·lectiu afectat que manifesti el seu interès 
a realitzar-les.

Els serveis extraordinaris no podran ex-
cedir anualment de les 1.300 hores en cada 
lloc tipus, llevat de les que es realitzin com 
a conseqüència de supòsits d’emergència, 
que no entraran dins del còmput, entenent 
ngu"gogtiflpekgu"ngu"rtqfw•fgu"rgt"ecv§uvtqhgu"
o similars.

Les hores de servei extraordinari es compen-
saran com a mínim en un 50% amb temps de 
repòs, el qual haurà de coincidir amb el mateix 
tipus de dia treballat (laborable per laborable i 
festiu per festiu). Aquelles hores extraordinà-
ries, degudament autoritzades, que no puguin 
ser compensades conforme l’apartat anterior 
seran remunerades d’acord amb els criteris 
següents:

G: grup; PHEDL: preu hora extraordinària en dia labo-
rable.

G PHEDL

A 33,00
B 27,00
C 25,62
D 19,12
E 17,39

G: grup; PHEDF: preu hora extraordinària en dia festiu

G PHEDFN

A 34,00

B 28,50

C 27,64

D 20,59

E 18,71

G: grup; PHEHN: preu hora extraordinària en horari 
nocturn

G PHEHN

A 36,00

B 30,00

C 27,64

D 20,59

E 18,71

G: grup; PHEDFN: preu hora extraordinària en dia festiu 
nocturn

G PHEDFN

A 38,00

B 32,00

C 29

C 22

D 20

Pel col·lectiu de la Policia Local

G: grup; PHEDL: preu hora extraordinària en dia labo-
rable

G PHEDL

A mateix import que l’hora ordinària + 30%

B mateix import que l’hora ordinària + 30%

C 31,00
D 26,00

Caporals 29,00

G: grup; PHEN: preu hora extraordinària en horari noc-
turn

G PHEN

A  mateix import que l’hora ordinària + 30%

B mateix import que l’hora ordinària + 30%

C 34,00

D 28,00

Caporals 31,00

G: grup; PHEN: preu hora extraordinària en 
dia festiu

G PHEN

A  mateix import que l’hora ordinària + 30%

B mateix import que l’hora ordinària + 30%

C 34,00

D 28,00

Caporals 31,00

G: grup; PHEDFN: preu hora extraordinària en 
dia festiu nocturn

G PHEDFN

A  mateix import que l’hora ordinària + 30%

B mateix import que l’hora ordinària + 30%

C 37,00

D 31,00

Caporals 34,00

Aquests imports s’incrementaran anualment 
en un percentatge igual al que prevegi la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per al conjunt 
de les retribucions del personal de les adminis-
vtcekqpu"r¿dnkswgu0

Les hores extraordinàries tenen caràcter ex-
cepcional i no podran superar els límits legals, 
llevat de situacions d’emergència. Els treballs 
extraordinaris dels treballadors del grup A seran 
tgvtkdw•vu"rgt"cnvtgu"eqpegrvgu0

Les hores extraordinàries que siguin retribu-
•fgu"ugtcp"kpenqugu."eqo"c"o§zko."gp"nc"p”okpc"
del mes següent al de la seva prestació.

La compensació per descans es farà:
Per 1 hora extraordinària en dia laborable: 1 

hora i 45 minuts.
Per 1 hora extraordinària nocturna-laborable: 

2 hores.
Per 1 hora extraordinària en dia festiu: 2 

hores.
Per 1 hora extraordinària en dia festiu i noc-

turna: 2 hores i 15 minuts.
Les hores acumulades per aquest motiu es 

gaudiran quan la necessitat del servei ho permeti 
o sinó seran abonades.

Si amb motiu d’una necessitat derivada del 
servei, s’ha de perllongar la jornada de treball 
ofiu"gpnn§"fgn"jqtctk"gp"nc"swg"cswguvc"Ýpcnkv¦c."gu"
computarà tot el temps que s’hi dediqui com hores 
extres extraordinàries en dia laborable, tenint en 
compte que es comptarà com 1 hora sencera de 
fraccions horàries de 20 minuts o més.

Les parts signants d’aquest Pacte acorden 
establir la diferència entre hores extraordinàries 
i els serveis especials derivats de les peculiari-
vcvu"fgnu"ugtxgku"r¿dnkeu"swg"jc"fg"rtqrqtekqpct"
l’Ajuntament als ciutadans davant de les situ-
acions d’emergència que es puguin produir. A 
tal efecte es delimiten com a tal:
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a) Causes de força major, catàstrofes natu-
rals, prevenció o reparació de sinistres o altres 
desperfectes extraordinaris i urgents.

El temps invertit en aquestes tasques tindrà la 
consideració d’hores extres de caràcter estructu-
ral, i seran compensades amb temps de repòs.

Article 16
Treballs de categories diferents

El personal al servei de l’Ajuntament té dret 
a exercir les funcions corresponents a la seva 
categoria i lloc de treball. Això no obstant i 
per necessitats del servei, se’l podrà destinar 
provisionalment a l’execució de tasques dife-
rents, dins el grup al que pertany i sempre amb 
el consentiment del treballador i el vistiplau 
del delegats del personal, i cobrarà sempre les 
retribucions complementàries al lloc de treball 
que realment estigui ocupant o a les circums-
v§pekgu"gurge‡Ýswgu"fgn"pqw"vtgdcnn."ugortg"swg"
aquestes siguin superiors a les que percebia en 
el lloc de treball d’origen.

Aquesta situació no podrà excedir de 6 mesos, 
o el temps normal de convocatòria i provisió de 
lloc de treball vacant, llevat que el treballador 
afectat hi estigui d’acord.

Article 17
El rebut del salari o nòmina

La data límit d’ingrés de la nòmina en el comp-
te corrent de cada treballador o treballadora serà 
el dia 28 de cada mes o l’anterior si és festiu, 
excepte les pagues extraordinàries de juny i de-
sembre, que es faran abans del dia 23 dels mesos 
indicats. Si algun mes no estiguessin ingressades 
les nòmines aquest dia, a petició de l’empleat 
r¿dnke."nc"eqtrqtcek„"nk"cdqpct§"cpvkekrcfcogpv"
la nòmina mitjançant taló bancari.

El personal i, amb la seva autorització, els seus 
representants legals, tindran dret a percebre, 
sense que s’arribi al dia marcat per al pagament, 
avançaments a compte del treball ja fet.

El personal percebrà l’antiguitat per triennis 
vençuts. Els successius increments seran iguals 
swg"gnu"guvcdngtvu"rgt"c"nc"hwpek„"r¿dnkec0

El personal que realitzi una jornada inferior a 
l’ordinària, excepte en els casos previstos legal-
ment en la normativa vigent, rebrà la retribució 
proporcional al nombre d’hores efectivament 
treballades.

La documentació del salari es farà per mitjà 
del lliurament al treballador o a la treballadora 
fÓwp"tgdwv"kpfkxkfwcn."eqpÝfgpekcn"k"lwuvkÝecvkw"
fgn"rcicogpv0"Gn"tgdwv"fgn"ucnctk"jcwt§"fg"tgÞgevkt"
clarament:

a) Nom i cognoms, DNI, data d’alta, antigui-
tat, categoria professional, modalitat de contrac-
vcek„."p¿ogtq"fg"tgikuvtg"k"p¿ogtq"fg"Ugiwtgvcv"
Social del treballador o de la treballadora.

b) Nom de la corporació, nom del centre de 
vtgdcnn"k"fqokeknk."p¿ogtq"fg"Ugiwtgvcv"Uqekcn"
de l’empresa i CIF.

c) Data, període d’abonament i el total dels 
fkgu"tgvtkdw•vu0

d) Tots i cadascun dels conceptes pels quals 
es percep la retribució i quantia.

e) Tots i cadascun dels conceptes pels quals i 
uqdtg"gnu"swcnu"uÓghgevw•"wpc"tgvgpek„"q"fgfweek„"
dels havers, del tant per cent i de la quantia.

f) Total del salari brut, total de les retencions 
i total del salari net.

Forma de pagament: transferència bancà-
ria.

CAPÍTOL 3
Horaris i jornada laboral

Article 18
Calendari laboral/ quadrant de servei

El calendari laboral i el quadrant de servei 
són els instruments tècnics per mitjà dels quals 
es fa la distribució de la jornada i s’estableixen 
els horaris -diari, setmanal i mensual- de treball 
de tot el personal. Anualment s’aprovarà el ca-
lendari laboral i el quadrant de servei d’acord 
amb aquestes normes i en el marc de la mesa 
fg"pgiqekcek„."fwtcpv"nÓ¿nvko"vtkoguvtg"fg"nÓcp{"
anterior.

Són laborables tots els dies de l’any excepte 
els relacionats a continuació, els quals seran 
festius:

Dissabtes i diumenges.
Hguvgu"qÝekcnu0
Festes locals.
23 dies laborables de vacances anyals.
;"fkgu"fg"nnkeflpekc"tgvtkdw•fc"rgt"cuuworvgu"

propis.
Les festes relatives a les compensacions ho-

ràries que correspongui quan la jornada laboral 
sigui superior a l’establerta.
Gu"ictcpvgkzgp"36"fkgu"fg"hguvc"qÝekcn."fkpvtg"

de la jornada de dilluns a divendres.

Article 19
Jornada de treball

1. La jornada laboral ha de ser l’establerta per 
llei per tots el funcionaris, excepte el col·lectiu 
de la Policia Llocal que està adscrit al règim de 
la jornada perllongada, del present pacte. Per 
aquesta ampliació ha de percebre un argument 
d’un 10% del salari brut mensual. El règim de 
jornada perllongada serà voluntari.

2. El còmput de la jornada màxima anual 
serà de 1.583 hores. Pels membres de la Policia 
Local adscrits al règim de jornada perllongada 
el còmput màxim anual serà de 1688 hores.

3. Entre l’acabament d’una jornada habitual 
de treball i l’inici de la següent hauran de passar, 
com a mínim, 14 hores.

4. S’estableix un temps de descans obligatori 
k"pq"uwduvkvw•dng"gp"lqtpcfc"kpvgpukxc"uwrgtkqt"c"8"
hores i igual o inferior a 8 hores de 30 minuts, i de 
60 minuts per les de més de 10 hores, computable 
com a jornada de treball, que es gaudirà, segons 
les necessitats del servei, dintre de la primera 
part de la jornada.

5. Els dies 24 i 31 de desembre la jornada 
ncdqtcn"ugt§"Ýpu"c"ngu"5"fg"nc"vctfc0

6. Per aquell personal que treballi per torns, 
uÓguvcdngkzgp"wp"p¿ogtq"fg"4:"ecru"fg"ugvocpc"
a l’any, com a mínim.

7. Per al col·lectiu de la Policia Local els 
canvis de servei prèviament anomenats es co-
municarà a l’interessat al més aviat possible i 
amb resolució motivada, tret de necessitats del 
servei. El quadrant de servei de la Policia Local 
s’elaborarà conjuntament amb els representants 
del seu personal i entrarà en vigor de l’1 de gener 
al 31 de desembre.

8. En el cas de que no s’arribi al còmput anual 
d’hores de treball efectiu previst, el romanent 

d’hores pendent serà destinat preferentment a 
la formació continuada del personal.

Article 20
Horaris
c+" Gn"rgtuqpcn"fÓqÝekpgu."cfokpkuvtcvkw"k"vfle-

nic treballarà de dilluns a divendres de 8.00 a 
15.00 hores i 1 dia a la tarda de 16.30 a 19 hores. 
L’horari tindrà 2 components: una part del temps 
Ýz."k"fÓqdnkicv"eqornkogpv."swg"ugt§"fg":052"c"
36052"jqtgu0"Wpc"rctv"fÓjqtctk"Þgzkdng"swg"gu"rq-
drà complir de les maneres següents: de les 8.00 
a les 8.30 hores, de les 14.30 a les 15.00 hores, 
k"gp"jqtctk"fg"vctfc"fgu"fg"ngu"38022"jqtgu"Ýpu"
a les 20.00 hores. Per acord entre el treballador 
k"nÓClwpvcogpv"cswguvc"rctv"fÓjqtctk"Þgzkdng"gu"
podrà complir d’altres maneres.

b) L’horari de la Policia Local és de torns inten-
sius i rotatoris de matí, tarda i nit de 6.00 a 14.00 
hores, de 14.00 a 22.00 hores i de 22.00 a 6.00 
jqtgu."fkuvtkdw•vu"gp"ekengu"fg"vtgdcnn"swg"gu"uweeg-
eixen ininterrompudament al llarg de l’any.

c) La resta del personal no previst als parà-
grafs anteriors farà l’horari que es pacti en acord 
individual o s’hagi previst a la convocatòria de la 
rnc›c0"Cswguvu"jqtctku"rqftcp"Ýiwtct"gp"nÓcppgz"
d’aquest Pacte.
f+" Fg"nÓ3"fg"lwnkqn"Ýpu"c"nÓ3"fg"ugvgodtg."nc"

jornada laboral serà de 35 hores setmanals.
L’horari del personal que treballi per torns 

l’haurà de conèixer al més aviat possible.
Els funcionaris de la mateixa categoria podran 

sol·licitar efectuar permutes entre ells per canviar 
gn"vqtp"fg"vtgdcnn"q"fg"hguvgu"swg"vkpiwk"rncpkÝecv."
el que serà autoritzat sempre que aquest canvi 
no afecti a l’operativitat del servei.

Per el col·lectiu de la Policia Local, els canvis 
de servei prèviament nomenats es comunicaran 
a l’interessat al més aviat possible i amb reso-
lució motivada, tret de necessitats del servei. 
Aquests canvis no podran afectar els funcionaris 
en més de 6 ocasions. La prefectura haurà de 
xgvnnct"rgtswfl"cswguvgu"oqfkÝecekqpu"gu"hcekp"
de forma objectiva i equitativa entre tot el per-
sonal afectat.
Gnu"ecpxku"gu"pqvkÝectcp"rgt"guetkv"swg"eqp-

vkpft§"ngu"ecwugu"swg"lwuvkÝswgp"ngu"pgeguukvcvu"
del servei motivadores del canvi.

S’entén per necessitats del servei aquells fets 
kortgxkuvqu"swg"hcp"pgeguu§tkc"nc"oqfkÝecek„"fg"
la distribució de la jornada de treball per garantir 
el bon funcionament del serveis o aquells que 
tot i essent previsibles, arran del sorgiment de 
noves circumstàncies difícils de preveure, fan 
pgeguuctk"wp"kpetgogpv"ukipkÝecvkw"fgnu"ghgevkwu"
que conformen el servei ordinari.

Els canvis de servei que no siguin per neces-
sitats del servei es consideraran hores extres als 
efectes de la seva compensació.

Article 21
Vacances, permisos, llicències i excedències
30" Gn"rgt‡qfg"fg"xcecpegu"cpwcnu."tgvtkdw•fgu"

k"pq"uwduvkvw•dngu"rgt"eqorgpucek„"geqp”okec."
seran de 23 dies laborables o dels dies que en 
proporció corresponguin si el temps de prestació 
de serveis fos menor.

Amb caràcter general el seu règim és el se-
güent:

Les vacances hauran de gaudir-se dintre del 
corresponent any natural, preferentment en el 
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període comprès entre l’1 de juliol i el 30 de 
ugvgodtg."eqphqtog"c"nc"rncpkÝecek„"swg"uÓghgevw•"
per la prefectura de cada sector, unitat, centre, 
ugtxgk"q"ugeek„."gp"ecfc"ecu."fg"eqo¿"ceqtf"cod"
gnu"gorngcvu"r¿dnkeu."k"uÓjc"fg"eqowpkect"cswguvc"
rncpkÝecek„"cn"ugtxgk"fgn"tfliko"kpvgtkqt"cod"
anterioritat l’1 d’abril, o amb almenys 1 mes d’an-
telació en el cas de sol·licituds individualitzades 
pq"kpenqugu"gp"nc"rncpkÝecek„"igpgtcn0

S’estableix un període mínim per gaudir 
les vacances de 5 dies laborables consecutius, 
sempre que els corresponents períodes de va-
cances siguin compatibles amb les necessitats 
del servei.

Almenys 10 dies laborables hauran de gaudir-
se dintre del període comprès entre l’1 de juliol i 
el 30 de setembre. Quan per necessitats de servei 
no poguessin gaudir-se, es compensarà amb 3 
dies més de vacances.

2. En el cas d’incapacitat temporal, les vacan-
ces anuals quedaran interrompudes i es gaudiran 
acabada aquesta incapacitat si és compatible 
cod"nc"Ýpcnkv¦cek„"fg"nÓcp{"pcvwtcn0
50" Gu"fkurquct§"fg";"fkgu"fg"rgto‡u"tgvtkdw•v"

nÓcp{"rgt"cuuworvgu"rgtuqpcnu"ugpug"lwuvkÝecek„0"
L’acumulació de més de 2 dies d’assumptes per-
sonals es sol·licitarà preferentment en Setmana 
Santa, Nadal o dies de pont.

Aquests dies es computaran com a jornada 
laboral efectivament treballada.

Aquests dies s’hauran de sol·licitar amb la 
oclqt"cpvgncek„"rquukdng"k"¿pkecogpv"gu"rqftcp"
denegar si n’hi ha més d’un 20% de baixa o 
absentisme laboral, dins el corresponent de-
rctvcogpv"q"§tgc."q"rgt"pgeguukvcvu"lwuvkÝecfgu"
del servei.

Tant la sol·licitud dels dies personals com la 
denegació, si s’escau, del seu gaudi, hauran de 
ser formalitzats per escrit. Si no es poden fer 
perquè el servei no ho permet, es faran l’any 
ugi¯gpv"Ýpu"cn"37"fg"hgdtgt"q"gu"rcictcp0

4. El personal al servei de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès tindrà dret a les llicències i 
rgtokuqu"tgvtkdw•vu"k"pq"tgewrgtcdngu"rgt"ngu"
següents causes:

a) En els supòsits de naixement i adopció 
o d’acolliment permanent o preadoptiu d’un o 
una menor, 5 dies.

b) 3 dies naturals per defunció del cònju-
ig."rctgu"q"Ýnnu"fgn"vtgdcnncfqt."pcvwtcnu"q"rgt"
cÝpkvcv0

c) Per la mort, accident, la malaltia greu o 
jqurkvcnkv¦cek„"fÓwp"q"wpc"hcoknkct"Ýpu"c"ugiqp"
itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."pq"eqpvgorncvu"
en l’apartat anterior, 2 dies naturals si el succés 
gu"rtqfwgkz"c"nc"ocvgkzc"nqecnkvcv"k"Ýpu"6"fkgu"uk"
és en una altra localitat.

d) 2 dies per canvi de domicili. Si comporta 
wp"ecpxk"c"wpc"cnvtc"nqecnkvcv."Ýpu"c"6"fkgu0
g+" 3"fkc"rgt"ocvtkoqpk"fÓwp"rctgpv."Ýpu"c"

ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv0"Ugt§"
de 2 dies si el succés és fora del territori de 
Catalunya.

f) El personal que es trobi cursant estudis en 
egpvtgu"qÝekcnu"rqft§"fkurquct."eqo"c"rgto‡u"
retributiu, de tota la jornada laboral en la data 
fg"tgcnkv¦cek„"fgnu"gz§ogpu"fg"Ýpcn"fg"ewtu"k"
parcials alliberadors. Per als exàmens parcials 
no alliberadors es podrà disposar del temps 
estrictament necessari, essent en tots els casos 
qdnkicv”tkc"nc"rtgugpvcek„"fgn"lwuvkÝecpv"fÓcuuku-

tència a les esmentades proves, per la qual cosa 
s’haurà de demanar permís amb 72 hores com 
a mínim d’antelació.

g) El temps indispensable per assistir a la 
consulta mèdica, essent obligatòria la presentació 
fgn"lwuvkÝecpv"fÓcuukuvflpekc0

h) Per assistència a cursos tècnics de prepa-
ració del part amb avís previ a l’empresa i amb 
wpc"lwuvkÝecek„"fg"nc"pgeguukvcv"fg"hgt/jq"fkpu"
de la jornada de treball.
k+" Rgt"fgwtgu"kpgzewucdngu"fg"ect§evgt"r¿dnke"

o personal, el temps indispensable per acomplir-
los. Són considerats així les citacions judicials 
i les compareixences davant qualsevol altre 
qticpkuog"qÝekcn0

j) Per realitzar funcions de representació 
del personal d’acord amb la legislació vigent 
i aquest pacte.

k) 15 dies naturals per matrimoni o formació 
de parella estable. En formació de parella s’exi-
ikt§"rtgugpvct"egtvkÝecv"fg"eqpxkxflpekc"k"guvct"
registrat com a parella de fet.

l) Es tindrà dret a 1 hora d’absència del treball 
per incapacitat física o psíquica del cònjuge o del 
pare o mare si conviuen amb el treballador/a.
o+" Rgt"rtgrctcek„"fg"eqpxqecv”tkgu"r¿dnkswgu"

d’accés a places vacants d’aquesta corporació 
pel procediment d’oposició o concurs oposició, 
el personal que hi concorri disposarà de 2 dies 
laborals immediatament anteriors a la celebració 
del primer exercici.

n) Per al personal amb càrrecs electius, 
sindicals o polítics, a nivell local, provincial, 
autonòmic o estatal, quan siguin convocats le-
galment al respecte.
d+" GurgekÝekvcvu"fgn"rgtokuqu"fg"ncev§pekc."

guarda legal, maternitat, adopció i acolliment, 
i per tenir cura de persones en situació de de-
pendència.
30" Gnu"hwpekqpctku"cod"wp"Ýnn"q"Ýnnc"fg"ogp{u"

de 9 mesos tenen dret a un permís d’1 hora diària 
d’absència del treball per lactància; aquest perí-
ode de temps pot ésser dividit en 2 fraccions. Si 
tant el pare com la mare són funcionaris, només 
1 d’ells pot exercir aquest dret.

2. Els permisos per guarda legal, adopció i aco-
lliment, i per tenir cura de persones en situació de 
fgrgpfflpekc."vgpgp"ngu"gurgekÝekvcvu"ugi¯gpvu<

a) Els funcionaris que per raó de guarda legal 
tenen cura directa d’un infant de menys de 6 
cp{u."q"fÓwpc"rgtuqpc"fkuokpw•fc"ru‡swkec."h‡ukec"
q"ugpuqtkcn"swg"pq"hc"ecr"cevkxkvcv"tgvtkdw•fc."k"
també els que tenen a càrrec directe seu un o una 
hcoknkct."Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"
q"cÝpkvcv."cod"wpc"kpecrcekvcv"q"fkuokpwek„"
reconeguda de més del 65%, que en depèn i en 
requereix una dedicació especial tenen dret a una 
reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de 
treball, amb una percepció del 80% o del 60% 
de la retribució íntegra, respectivament.

b) En el supòsit de reducció d’un terç de la 
jornada de treball per raó de guarda legal d’un 
infant, els funcionaris tenen dret a percebre el 
322'"fg"nc"tgvtkdwek„"Ýpu"swg"nÓkphcpv"vkpiwk"3"
any com a màxim. Per obtenir aquesta reducció 
de jornada de treball, el funcionari o funcionària 
ha de presentar la sol·licitud a partir del moment 
en què es reincorpora al treball després del per-
mís de maternitat que regula l’apartat 4.

c) En els supòsits d’adopció o d’acolliment 
permanent o preadoptiu d’un infant menor de 3 

anys, en el cas de reducció d’un terç de la jornada 
de treball, els funcionaris tenen dret a percebre 
el 100% de les retribucions durant 16 setmanes, 
eqorvcfgu"c"rctvkt"fg"nc"Ýpcnkv¦cek„"fgn"rgto‡u"
a què fa referència l’apartat 5.a).

d) El règim retributiu establert per les lletres 
a), b) i c) és aplicable exclusivament als supòsits 
que s’hi esmenten i no es pot fer extensiu a cap 
altre tipus de reducció de jornada establert per 
nc"pqtocvkxc"fg"hwpek„"r¿dnkec0
50" Gp"ecuqu"lwuvkÝecvu"fgiwfcogpv."rgt"kp-

capacitat física, psíquica i sensorial d’un o una 
hcoknkct"Ýpu"cn"rtkogt"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"
q"cÝpkvcv."vcodfi"gu"rqv"fgocpct"wpc"tgfweek„"
d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, 
amb la reducció proporcional de les retribucions. 
Excepcionalment, i amb la valoració prèvia de 
les circumstàncies concurrents en cada cas, 
també poden demanar la reducció de jornada 
de treball als funcionaris que tenen a càrrec 
fktgevg"ugw"wp"q"wpc"hcoknkct"Ýpu"cn"ugiqp"itcw"
fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv"swg"tgswgtgkzk"wpc"
dedicació especial. A aquests efectes, el depar-
vcogpv"eqorgvgpv"gp"ocvfltkc"fg"hwpek„"r¿dnkec"
ha d’establir els criteris de concessió d’aquesta 
reducció de jornada de treball.

4. En el cas de part, per al permís de mater-
pkvcv"uÓjcp"fg"vgpkt"gp"eqorvg"ngu"gurgekÝekvcvu"
següents:

a) Les funcionàries tenen dret a un permís de 
18 setmanes ininterrompudes, ampliables, en cas 
fg"rctv"o¿nvkrng."c"4"ugvocpgu"ofiu"rgt"ecfc"Ýnn"
q"Ýnnc"c"rctvkt"fgn"ugiqp0"Gn"rgto‡u"gu"fkuvtkdw-
eix a opció de la funcionària, sempre que 6 de 
les setmanes de permís siguin immediatament 
posteriors al part. En cas de mort de la mare, el 
rctg"rqv"hgt"¿u"fg"vqv"gn"rgto‡u"q."uk"guecw."fg"nc"
part que en resti.

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

c) L’opció, exercida per la mare en iniciar-se 
el període de decans per maternitat, en favor 
del pare, a fi que aquest gaudeixi d’una part 
del permís, pot ésser revocada per la mare si 
s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació 
d’aquesta opció, com poden ésser l’absència, la 
malaltia, l’accident del pare, o l’abandonament 
de la família, la violència o altres causes equi-
valents, llevat que aquests 3 darrers casos siguin 
imputables a la mare.

5. En els supòsits de permisos de treball per 
adopció o acolliment s’han de tenir en compte 
ngu"gurgekÝekvcvu"ugi¯gpvu<

a) En el cas d’adopció o acolliment, tant 
rtgcfqrvkw"eqo"rgtocpgpv."fg"ogpqtu"fg"Ýpu"
a 6 anys, el permís té una durada de 18 setma-
nes ininterrompudes, ampliables en el supòsit 
fÓcfqrek„"q"ceqnnkogpv"o¿nvkrng"gp"4"ugvocpgu"
ofiu"rgt"Ýnn"q"Ýnnc"c"rctvkt"fgn"ugiqp"eqorvcfgu."
a elecció de la funcionària o del funcionari, bé 
a partir de la decisió administrativa o judicial 
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d’acolliment, bé a partir de la resolució judicial 
per la qual es constitueix l’adopció. La durada 
del permís és, així mateix, de 16 setmanes en 
els supòsits d’adopció o acolliment de menors 
més grans de 6 anys, si es tracta d’infants dis-
capacitats o minusvàlids, o en els casos que, per 
llurs circumstàncies i experiències personals o 
perquè provenen de l’estranger, tenen especials 
fkÝewnvcvu"fÓkpugtek„"uqekcn"k"hcoknkct."cetgfkvcfgu"
degudament pels serveis socials competents.

b) En el cas de que la mare i el pare treballin, 
el permís s’ha de distribuir a opció dels interes-
sats, que en poden gaudir de manera simultània o 
successiva, sempre en períodes ininterromputs. 
En els casos en què gaudeixin simultàniament 
de períodes de descans, la suma dels períodes no 
pot excedir les 18 setmanes que estableix la lletra 
a) o les que corresponguin en el cas d’adopció o 
ceqnnkogpv"o¿nvkrng0

c) En els supòsits d’adopció internacional, 
si cal el desplaçament previ dels pares al país 
d’origen de l’infant adoptat, el permís establert 
per a cada cas en aquest apartat es pot iniciar 
Ýpu"c"6"ugvocpgu"cdcpu"fg"nc"tguqnwek„"rgt"nc"
qual es constitueix l’adopció.
80" Gp"gnu"ecuqu"fg"pckzgogpv"fg"Ýnnu"rtgoc-

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

7. S’han de tenir en compte les necessitats 
gurgekcnu"fgnu"hwpekqpctku"swg"vgpgp"Ýnnu"cod"
discapacitació psíquica, física o sensorial, als 
quals funcionaris s’ha de garantir, com a mí-
pko."ofiu"Þgzkdknkvcv"jqt§tkc."swg"gnu"rgtogvk"
conciliar els horaris dels centres d’educació 
gurgekcn."q"cnvtgu"egpvtgu"qp"gn"Ýnn"q"Ýnnc"fkuec-
pacitat rebi atenció amb els horaris dels propis 
llocs de treball tenint en compte la situació del 
domicili familiar. A aquests efectes, el funcionari 
q"hwpekqp§tkc"icwfgkz"fg"4"jqtgu"fg"Þgzkdknkvcv"
horària diària.

8. Es pot atorgar també als funcionaris amb 
Ýnnu"fkuecrcekvcvu"wp"rgto‡u"tgvtkdw•v"rgt"c"cuukuvkt"
c"tgwpkqpu"fg"eqqtfkpcek„"qtfkp§tkc"cod"Ýpcnk-
tats psicopedagògiques amb el centre d’educació 
especial o d’atenció precoç on rebi tractament 
gn"Ýnnc"q"Ýnnc."q"dfi"rgt"c"ceqorcp{ct/nq"uk"jc"fg"
rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.

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

10. En els casos en què la concessió de la 
llicència al funcionari o funcionària, per raó 
de comandament, afecti el rendiment del tre-
ball d’altres funcionaris, s’han de prendre les 
mesures pertinents per garantir una prestació 
del servei adequada.

Per a la resta de supòsits, cal atenir-se a allò 
que disposi la normativa vigent.

Cas de produir-se canvis normatius, s’aplicarà 
nc"pqtoc"rtgxcngpv"k"ofiu"dgpgÝekquc0

Els permisos i llicències es concediran a sol-
nkekvwf"k"lwuvkÝecek„"rgt"rctv"fgnu"kpvgtguucvu"fg"
les necessitats de concessió. Quan a la causa 
sigui un fet imprevisible (malaltia, naixement, 
defunció, etc.) solament farà falta comunicar-
ho al més aviat possible. Aquests permisos i 
llicències hauran d’acreditar-se documentalment 
d’acord amb la normativa vigent, elaborada per 
l’Ajuntament i els representants sindicals.

Resultarà d’aplicació el règim de llicències i 
permisos previst a la nova Llei 8/2006, de 5 de 
juliol, de mesures de conciliació de la vida per-
sonal, familiar i laboral del personal al servei de 
ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c0

Excedències
Serà d’aplicació directa el que estableix el 

Decret legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de les disposicions legals 
xkigpvu"c"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"hwpek„"r¿dnkec"
i el Reglament de personal al servei de les entitats 
locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juli-
ol i la legislació vigent pel règim administratius, 
existent en aquesta corporació.

Article 22
Permisos no retribuïts

1. Els permisos per assumptes propis no 
tgvtkdw•vu"gu"eqpegfktcp"rgt"wp"vgoru"o‡pko"
de 7 dies i un acumulat no superior a 6 mesos 
de durada cada 2 anys i per causa degudament 
lwuvkÝecfc."ugortg"swg"nÓcduflpekc"fgn"hwpekqpctk"
no causi greu detriment en el rendiment efectiu 
del seu negociat, secció o servei, i s’ha de cursar 
la sol·licitud amb 15 dies d’antelació. En el cas 
que aquest permís li sigui denegat, abans de la 
tguqnwek„"fgÝpkvkxc."gu"fqpct§"cwfkflpekc"c"nÓkpvg-
ressat a través del servei de règim interior.

Article 23
Permisos per assistència jurídica

1. Els funcionaris que per raons del servei 
hagin de comparèixer davant un jutjat en les 
seves hores de descans (és a dir, fora de la jor-
nada laboral de l’interessat), seran compensats 
amb 55 euros. Quan el dia de compareixença 
al jutjat fos festiu per al treballador, aquestes 
jqtgu"ugtcp"itcvkÝecfgu"eqo"c"jqtgu"gzvtcqt-
dinàries festives o temps de descans, a elecció 
de l’Ajuntament.

Si la compareixença davant del jutjat fos dins 
nÓjqtctk"fg"nc"lqtpcfc"rncpkÝecfc"fgn"hwpekqpctk."
aquest solament farà la compareixença i li comp-
tarà com si hagués fet la jornada sencera.

Els funcionaris que treballin en jornada noc-
turna i hagin de comparèixer al jutjat després de 
Ýpcnkv¦ct/nc."uqncogpv"hctcp"nc"eqorctgkzgp›c"
c"Ý"k"ghgevg"fÓcpct"gn"ofiu"fguecpucv"rquukdng"k"
li comptarà com si hagués fet la jornada sen-
cera.

Per a càlcul de les hores extraordinàries per 
assistència a judici es tindrà en compte el lloc i 
l’hora de presentació del funcionari, l’origen i 
fkuv§pekc"Ýpu"cn"nnqe"k"gn"vgoru"fÓguvcfc0

La compareixença davant un jutjat s’haurà de 
lwuvkÝect"fqewogpvcnogpv0"Rgt"qdvgpkt"cswguv"
document, el funcionari demanarà al jutjat que 
li sigui segellada la citació que té al seu poder i 
qp"eqpuvct§"nÓjqtc"fg"Ýpcnkv¦cek„"fgn"nc"uguuk„"q"
qualsevol altre document semblant.

Les depeses provocades pels desplaçaments 
seran satisfetes a càrrec de l’Ajuntament o be es 

facilitaran els mitjans adients per fer possible 
aquest desplaçament.

CAPÍTOL 4
Condicions de treball

Article 24
Organització del treball

L’organització del treball és competència de 
la corporació, que ha d’establir els sistemes de 
racionalització, la millora de mètodes i processos 
k"nc"ukornkÝecek„"fg"vcuswgu"swg"rgtogvkp"wp"
millor i més alt nivell de prestació de serveis.

Els canvis d’organització col·lectius que afectin 
gn"rgtuqpcn"gp"nc"oqfkÝecek„"fÓcniwpc"fg"ngu"eqp-
dicions de treball previstes en aquest Acord, es 
negociaran amb els representants del personal.

Article 25
Relació o catàleg de llocs de treball

La corporació, partint de la seva potestat d’au-
vqqticpkv¦cek„."rqft§"oqfkÝect"nc"tgncek„"fg"
llocs de treball, prèvia negociació col·lectiva.
Ngu"rquukdngu"rtqrquvgu"fg"oqfkÝecek„"gu"

formalitzaran documentalment per escrit i 
s’adjuntaran a la convocatòria de la mesa de 
negociació.
Nc"etgcek„."uwrtguuk„"q"oqfkÝecek„"fg"nnqeu"

de treball es farà per mitjà de les relacions de 
llocs de treball.

Anualment, la corporació plantejarà l’ac-
tualització de la plantilla orgànica i la relació 
de llocs de treball, en el marc de la mesa de 
negociació i amb caràcter previ a l’aprovació 
dels seus pressupostos.

Tot això en els termes establerts en l’article 90 
i següents de la Llei 7/1985, article 126 i següents 
del Reial decret legislatiu 781/1986 i article 32 de 
la Llei 9/1987 i legislació concordant.
Nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"fiu"r¿dnkec0

Article 26
Selecció de personal

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

Els representants sindicals de l’Ajuntament 
tenen ple dret a participar en la confecció de 
nÓqhgtvc"r¿dnkec"fÓqewrcek„"k"gp"gnu"rtqeguuqu"fg"
selecció de personal de nou ingrés.

En el procés selectiu, la representació del 
personal designarà 1 representant per formar 
part de l’òrgan selectiu com a vocal, amb veu 
però sense vot.

Article 27
Funcionarització

1. La corporació, amb negociació prèvia amb 
la representació sindical i en el marc de la mesa 
fg"pgiqekcek„."fgÝpkt§"vqvu"cswgnnu"nnqeu"fg"vtg-
ball coberts per personal laboral que hagin de ser 
exercits per personal funcionari, d’acord amb el 
que disposa la Llei 23/1988, de 28 de juny, i amb 
nc"Ýpcnkvcv"swg"rwiwkp"rctvkekrct"gp"ngu"rtqxgu"
selectives d’accés o promoció als cossos i escales 
als quals s’adscriguin aquests llocs.

2. Als processos de funcionarització que es 
poguessin establir se’ls aplicaran com a mínim 
els següents criteris:
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a) Les proves seran adequades al nivell pro-
fessional del cos o escala corresponent.

b) Com a norma general, les convocatòries 
es faran de manera sectorialitzada i s’exigiran 
coneixements relacionats amb les tasques que 
s’hauran de dur a terme en l’àrea d’activitat 
corresponent.

c) Es facilitarà als candidats i a les candidates 
la formació necessària per presentar-se a les 
proves en condicions idònies.

3. En el marc de la mesa de negociació es po-
dran establir criteris puntuals per l’administració 
del procés sobre la funcionarització.

Article 28
Formació

L’ Ajuntament té el deure de promoure la 
formació i el reciclatge dels funcionaris al seu 
servei, ja sigui creant cursos propis, o bé fo-
mentant la participació en cursos elaborats per 
institucions apropiades.

Els funcionaris tindran el dret i el deu-
re d’assistir als cursos de formació general, 
perfeccionament i promoció organitzats per 
l’Administració o les institucions apropiades, 
gaudint dels beneficis que a continuació es 
relacionen:
Gn"rgto‡u"tgvtkdw•v"pgeguuctk"rgt"c"nÓcuukuvflpekc"

al curs durant el seu temps de desenvolupament, 
inclòs el necessari per al seu desplaçament.
Cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"hceknkvct"nc"hqtocek„"fgnu"

vtgdcnncfqtu"k"nc"ugxc"swcnkÝecek„"rtqhguukqpcn."
vkpft§"ftgv"c"icwfkt"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"62"jqtgu"
cpwcnu"fg"rgto‡u"tgvtkdw•v."rgt"c"cuukuvkt"c"ewtuqu"
de perfeccionament, promoguts per l’Ajuntament 
o a petició de l’interessat.

Aquestes hores es computaran com a jornada 
laboral efectivament treballada.

L’Administració podrà enviar als funcionaris 
a cursos, seminaris, taules rodones i congressos 
tghgtgpvu"c"nc"ugxc"gurgekcnkvcv"k"vtgdcnn"gurge‡Ýe."
quan de la seva assistència es puguin derivar 
dgpgÝeku"rgt"c"nÓqticpkv¦cek„0"NÓcuukuvflpekc"c"
aquestes activitats formatives serà obligatòria 
per al funcionari, a qui se li abonarà, a més del 
seu salari, les despeses de viatge i dietes que 
corresponguin.

Dels criteris de selecció, assistència, i grau 
fÓcrtqÝvcogpv"fgnu"ewtuqu"fg"hqtocek„"uÓkphqt-
marà la Comissió de Seguiment. Així mateix, 
la Comissió informarà de tots aquells aspectes 
relatius a la realització i avaluació de les acti-
vitats formatives, que no es trobin plenament 
desenvolupades en el present Acord.

Quan el curs pugui realitzar-se en règim de 
plena dedicació i aquesta mesura resulti més 
convenient per l’organització del treball, l’Ad-
ministració podrà concertar amb el treballador 
la concessió d’un permís per a la realització 
d’aquest tipus de cursos amb reserva del lloc 
de treball i percepció d’havers, així com de les 
despeses ocasionades en concepte de matrícula, 
viatges, manutenció i allotjament.

Aquells treballadors que, per circumstàncies 
excepcionals, no puguin participar en cursos 
en els quals estiguin interessats o els hagin 
oferts, seran els primers en fer-los quan sigui 
possible.

L’Ajuntament es farà càrrec de les dietes, el 
quilometratge, les quotes d’inscripció i altres 
despeses que el curs comporti.

L’Ajuntament adquireix el compromís de 
incloure una aportació econòmica en aquest 
concepte.

En el supòsit que algun treballador sol·liciti 
de fer algun altre curs en què estigui interessat, 
s’estudiarà la seva viabilitat. Aquestes accions 
formatives individuals, contemplades en el Pla 
de formació, i que tenint relació amb la prò-
pia feina municipal hagin estat autoritzades 
a petició de l’interessat, seran abonades per la 
corporació segons l’acord al què s’arribi amb 
el treballador.

Pel responsable de la corporació es donarà 
trasllat als representants del personal, de tots 
aquells cursos i tota aquella informació que 
rwdnkswkp"gnu"fkctku"qÝekcnu"k"ukiwk"fÓkpvgtflu"rgt"
al col·lectiu d’empleats.

La corporació es compromet a l’organització, 
bé per ella o per altres institucions, de cursos de 
català per a tot el personal que vulgui voluntà-
riament assistir-hi.

Vist que per un correcte desenvolupament de 
la tasca policial és necessari un bon estat físic, 
als membres de la plantilla de la Policia Local 
ugÓnu"hceknkvct§"nc"itcvw•vcv"fÓceefiu"c"vqvgu"ngu"
instal·lacions esportives del municipi.

Article 29
Promoció interna i plans d’ocupació

La formació forma part del dret al treball, per 
això les parts signants d’aquest Acord regulador 
reconeixen el dret del personal a promocionar-se 
per obtenir places de categoria superior que esti-
guessin vacants a l’Ajuntament. Per fer possible 
aquesta promoció, les parts signants d’aquest 
Acord regulador pacten el següent:

Reconèixer el dret dels funcionaris locals a 
rebre una formació amb perspectives a la pro-
moció dins de l’Administració.
Swg"gnu"rtqegfkogpvu"fg"ugngeek„"uÓcfcrvkp"c"Ý"

i afecte de facilitar la promoció dels funcionaris 
de categories inferiors, valorant adequadament 
la capacitació rebuda i els mèrits que concorrin 
en aquests.

L’Ajuntament es reservarà un nombre de 
places vacants a determinar per la Comissió de 
Control i Seguiment del present Acord regulador 
per a promoció interna i d’acord amb la legislació 
vigent. Es podrà presentar a aquestes places de 
promoció interna tot el personal de l’Ajuntament 
que reuneixi els requisits necessaris. Sempre que 
legalment sigui possible, en el cas de ser 1 sola 
plaça la convocada, primer es farà la promoció 
interna, i en cas de quedar deserta es convocarà 
en oposició lliure.

Facilitar l’adaptació de l’horari dels treba-
lladors per assistir als cursos de promoció pro-
fessional.

En el cas que s’amortitzi algun lloc de treball 
no vacant, es proveirà el personal afectat d’un 
altre lloc de treball, almenys de la mateixa ca-
tegoria o equivalent i nivell i sense detriment 
de les retribucions bàsiques i complementàries, 
gzegrvg"gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe0

Durant el procés de nova assignació a un nou 
lloc de treball, es percebran les retribucions per 
vqvu"gnu"eqpegrvgu"fg"nÓ¿nvko"nnqe"fwv"c"vgtog."
gzegrvg"gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe0

L’Ajuntament es compromet a la no-utilització 
d’empreses de treball temporal (ETT), tret de 
supòsits de força major.

Article 30
Borses de treball

1. Les borses de treball es confeccionaran 
amb els aspirants que, no havent superat les 
proves selectives de personal amb caràcter in-
fgÝpkv."jciwguukp"uwrgtcv"cnogp{u."wpc"fg"ngu"
proves d’aptitud. A aquesta afecte, la Comissió 
de Selecció remetrà juntament amb la proposta 
de resolució, els aspirants a integrar la borsa de 
treball de cada categoria.

2. L’ordre de prelació en les borses de treball 
vindrà determinat pel major nombre de proves 
fÓcrvkvwf"crtqxcfgu"k"nc"rwpvwcek„"Ýpcn"qdvkpiwfc"
en aquestes proves. En cas d’empat cal atenir-se 
c"nc"oclqt"rwpvwcek„"Ýpcn"qdvkpiwfc"gp"rt§evkec."
i de persistir l’empat a la major edat.

3. La constitució de les noves borses deixarà 
sense vigència les anteriors, excepte en aque-
lles categories que no s’hagin realitzat proves 
selectives, o no hagi estat possible constituir 
aquestes borses.

4. La gestió de les borses de treball la farà 
Comissió de Seguiment.

5. Els aspirants inscrits en la borsa de treball 
estaran obligats a l’acceptació del lloc de treball 
ofert quan els correspongui d’acord amb el nom-
bre d’ordre que ocupin. La rescissió unilateral del 
eqpvtcevg"rgt"rctv"fgn"vtgdcnncfqt"q"nc"tgp¿pekc"
del lloc ofert comportarà automàticament la 
baixa de l’aspirant en la borsa de treball, excepte 
en els supòsits que a continuació es relacionen, 
en els quals es mantindrà el seu nombre d’ordre 
mentre romangui en ells:

Període d’embaràs o el corresponent al de 
maternitat o situacions assimilades.

Malaltia o incapacitat temporal.
Gp"gn"uwr”ukv"fg"tgp¿pekc"rgt"ceqornkogpv"

d’altre lloc de treball, degudament acreditat, 
nÓcurktcpv"rcuuct§"c"nÓ¿nvko"nnqe"fg"nc"nnkuvc0

6. Els aspirants a les borses de treball que 
concloguin el seu contracte temporal es reincor-
poraran a la borsa de la seva categoria en l’ordre 
de prelació que tinguessin inicialment, quan el 
període total de contractació fos inferior a 6 
oguqu."k"gp"¿nvko"nnqe"swcp"hqu"uwrgtkqt0

7. Sent necessària o previsible la cobertura 
interina d’una vacant, i en absència de borsa 
de treball en aquesta categoria, es convocaran 
rtqxgu"ugngevkxgu"gurge‡Ýswgu"rgt"c"nc"etgcek„"
fÓwpc"dqtuc"fg"vtgdcnn."hgpv"r¿dnkec"nc"eqpxqec-
tòria per mitjà de la premsa local.

Article 31
Mobilitat del personal

La mobilitat dels funcionaris locals de 
Catalunya cap als llocs de treball d’altres ad-
ministracions locals o de l’Administració de la 
Generalitat és una possibilitat que ha de consi-
derar-se plenament vigent des de 1984, inde-
pendentment que encara no estigui totalment 
reglamentada.

Per això les parts signants acorden que mentre 
no es reglamenti totalment el dret a la mobilitat 
és possible promoure casos puntuals de mobili-
tat a petició del treballador afectat amb l’acord 
favorable de les administracions afectades. Si es 
dóna el cas i està previst el sistema de concurs 
per a la provisió del lloc de treball de destinació, 
caldrà que el treballador superi el concurs junt 
amb la resta d’aspirants.
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Article 32
Regim disciplinari

El règim disciplinari dels funcionaris d’aquest 
Clwpvcogpv"gu"tgikt§"swcpv"c"nc"vkrkÝecek„"fg"hcnvgu"
i sancions, així com al seu procediment, segons la 
legislació vigent aplicable, o en tot cas a les normes 
que conté el Reglament de personal al servei de 
les entitats locals. Amb anterioritat a la resolució 
d’un expedient sancionador o davant la imposició 
de sancions, els representants de personal així com 
ngu"ugeekqpu"ukpfkecnu"jcwtcp"fÓguvct"kphqtocvu"c"Ý"
que puguin al·legar el que estimin convenient.

Quant al personal als treballadors i treballa-
dores que per motiu de sanció sigui suspesos de 
feines i/o salari en la mateixa resolució de sanció 
gu"Ýzct§"nc"fcvc"fg"tgkpeqtrqtcek„"cn"ugtxgk0

Els representats dels treballadors així com a 
les seccions sindicals seran informats de l’ini-
ci d’expedients per causes lleus, greus o molt 
greus. També s’informarà als representants dels 
treballadors d’aplicació de retenció d’havers o 
de suspensió de funcions com a conseqüència 
d’una acció sancionadora.

CAPÍTOL 5
Condicions socials

Article 33
Jubilació anticipada

1. L’edat de jubilació del personal serà amb 
caràcter preferent quan es facin els 65 anys, 
ugortg"swg"gu"vkpiwk"nc"ectflpekc"uwÝekgpv"rgt"
accedir a l’esmentada prestació i sens perjudici 
de normatives complementàries.

La jubilació anticipada voluntària haurà d’és-
ser promoguda i facilitada per l’Ajuntament, i de 
mutu acord entre la corporació i l’interessat.

2. El personal de l’Ajuntament que s’aculli 
a la jubilació anticipada incentivada rebrà les 
quantitats que seguidament s’exposen:

En funció de l’edat de l’interessat en el mo-
ment de passar a la situació de jubilació els se-
güents imports:

60 anys: 30.050,61 euros.
61 anys: 24.044,24 euros.
62 anys: 18.033,18 euros.
63 anys: 15.027,65 euros.
64 anys: 9.016,56 euros.
3. Les quantitats esmentades seran abonades 

en el moment de causar baixa.

Article 34
Premis per anys de servei

1. Els funcionaris de carrera en situació de 
servei actiu, així com el personal en plantilla a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès que totalitzin 
un mínim de 25 anys de servei en aquest Ajun-
tament percebran un premi en metàl·lic per un 
import equivalent a 1 mensualitat.

2. Tots els treballadors de l’Ajuntament amb 
una antiguitat mínima de 15 anys a l’empresa 
rebran amb caràcter general en el moment de 
lwdknct/ug"wpc"itcvkÝecek„"gzvtcqtfkp§tkc."rgt"
1 sola vegada, de 900 euros.

Els requisits per a l’acreditació pels premis 
esmentats són:
Swg"nc"rtguvcek„"fg"ugtxgku"uÓjcik"rtqfw•v"

directament a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
a menys que existeixi conveni particular entre 
les parts afectades.

Que els serveis hagin estat efectivament 
prestats, descomptant-se a aquest afecte els 
períodes de llicencia per a assumptes propis, 
excedències, serveis especials i comissions de 
servei no forçoses.

Aquests premis se sol·licitaran mitjançant ins-
tància presentada per l’interessat en el Registre 
General de l’Ajuntament.

Article 35
Cobertura de riscos

L’Ajuntament es compromet a ampliar la pòlis-
sa d’assegurança per defunció o incapacitat per-
manent absoluta derivada d’accident de treball. 
La pòlissa haurà de cobrir una indemnització 
de 60.100,2 euros. Els assegurats que desitgin 
pqogpct"cniwp"dgpgÝekctk"gp"eqpetgv"jcwtcp"
de fer-ho personalment per escrit davant de la 
companyia asseguradora.

Aquests imports es revisaran automàticament, 
segons l’augment de l’IPC.

Article 36
Assistència lletrada i responsabilitat civil

L’Ajuntament de la Roca del Vallès prestarà 
l’assistència jurídica adequada als seus funci-
qpctku."gp"gnu"ecuqu"fg"eqpÞkevgu"uqtikvu"eqo"c"
conseqüència de la prestació de serveis, i cobrirà 
la responsabilitat civil i penal que pogués de-
rivar-se de les activitats dels seus funcionaris, 
llevat dels casos de manifesta negligència. Per 
aquesta raó es contractarà una pòlissa de res-
ponsabilitat civil i penal.

Article 37
Conductors de vehicles

El cost que deriva dels tràmits de les renova-
cions successives del carnet de conduir d’aquells 
treballadors o treballadores que ocupin llocs de 
treball en què aquesta condició sigui necessària, 
li serà abonat per la corporació, prèvia sol·licitud 
de l’interessat.

En cas de privació del permís de conduir a 
aquell personal al qual s’exigeix aquest per al 
desenvolupament de la seva funció, li seran 
assignades altres funcions mentre es perllongui 
la privació esmentada.

Article 38
Bestretes reintegrables

L’Ajuntament atendrà totes les peticions de 
bestretes dels funcionaris municipals. Aquesta 
sol·licitud s’efectuarà mitjançant instància rao-
nada i dirigida a l’alcalde, el qual ho concedirà 
o denegarà en un termini màxim de 10 dies. 
En cas de no ser concedida, es comunicarà al 
treballador els seus motius.

Per sol·licitar i concedir un avenç, serà requisit 
indispensable no tenir-ne un altre de pendent.

La quantia de les bestretes i el termini màxim 
de reintegrament seran els següents:

Fins a 1 mensualitat: 12 mesos.
Fins a 2 mensualitats: 18 mesos.
Fins a 3 mensualitats: 24 mesos.
El nombre màxim de bestretes serà de 3.
Les bestretes es concediran sense que es ge-

nerin interessos, sempre que legalment sigui 
possible, i hauran de ser reintegrades abans de 
nc"Ýpcnkv¦cek„"fg"nc"tgncek„"fgn"hwpekqpctk"cod"
l’Ajuntament. L’import de cada mensualitat es 
calcularà en funció del sou net mensual.

Rgt"nÓkpvgtflu"igpgtcn."ecnft§"hgt"wp"dqp"¿u"fg"
les bestretes i es procurarà no abusar-ne.

A l’hora de concedir bestretes, tindran prefe-
rència les que en siguin més necessàries.

Article 39
Pla de pensions

L’Ajuntament habilitarà anualment una parti-
da del pressupost per satisfer el fons de pensions 
d’ocupació col·lectiu contractat per l’Ajuntament 
en data 5 de març de 1999 per als treballadors de 
l’Ajuntament, anomenat “Plan de pensiones del 
sistema de empleo de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès”, que es farà efectiva de forma individua-
litzada i mensualment a cada treballador.

Als treballadors amb contracte de substitució 
o de qualsevol altre tipus legal de menys de 6 
mesos, no li serà d’aplicació aquest article.

Aquesta partida es disminuirà i incrementarà 
en funció de les altes i baixes de treballadors.

L’import econòmic anual s’incrementarà, 
com a mínim, amb el mateix percentatge en 
que s’incrementi el salari dels treballadors de 
l’Ajuntament. L’any 2006, la quantia del Pla de 
pensions és de 69,98 euros.

Qualsevol dubte respecte al fons de pensions 
es tindrà en compte allò que disposa el “Dicta-
men actuarial sobre el proyecto de Plan de pen-
siones del sistema de empleo de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès” o allò que acordi la Comissió 
promotora del mateix Pla.

Article 40
Borsa social

Els treballadors al servei de l’Ajuntament que 
tinguin la condició de funcionaris de carrera 
rqftcp"fiuugt"dgpgÝekctku"fgnu"clwvu"rgn"eqpegrvgu"
de beques i ajudes d’estudis, escolaritat i ajudes 
complementàries i que s’indiquen en aquest 
ecr‡vqn."ckz‡"eqo"gnu"Ýnnu"fg"38"cp{u"q"ogp{u"k"gn"
cònjuge o la parella de fet degudament legalitza-
da, excepte els que no convisquin en el mateix 
domicili i els que tinguin alguna remuneració 
que procedeixi de treball realitzat per compte 
propi o aliè.

El règim d’ajuts contemplats a la borsa social 
no resultarà d’aplicació als treballadors amb 
contracte de substitució o de qualsevol altre 
tipus legal de menys de 6 mesos.

La quantia màxima destinada al fons social 
serà d’un 0,4% de la massa salarial habilitada 
cada exercici pressupostari amb efectes l’1 de 
gener de l’any en curs.

A l’efecte del concepte de massa salarial es 
tindrà en compte l’import total del capítol 1 del 
pressupost municipal, deduint els conceptes 
següents:

Cost Seguretat Social empresa.
Pensions.
Personal no subjecte a conveni.
Consignacions pressupostàries habilitades 

en concepte d’hores extraordinàries, formació, 
borsa social...

Els conceptes del fons social, que són:
Beques i ajuts d’estudi.
Ajuts d’escolaritat.
Prestacions socials complementàries.
La distribució del fons social entre els dife-

rents conceptes es farà a través de la Comissió 
Paritària, que es reunirà a primers de desembre 
per procedir a la distribució de la borsa. Aquesta 
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Comissió pot decidir compensar els possibles 
excedents d’algun dels conceptes amb les man-
ecpegu"fÓcnvtgu0"Uk"gp"Ýpcnkv¦ct"nÓcp{"gzkuvgkz"
un sobrant en aquesta partida s’acumularà a la 
consignació del següent exercici.
Gnu"vtgdcnncfqtu"jcwtcp"fg"uqnánkekvct"k"lwuvkÝect"

les ajudes de la borsa mitjançant instància al 
Tgikuvtg"Igpgtcn"fg"nÓClwpvcogpv"Ýpu"cn"fkc"52"
de novembre. Les demandes generades durant el 
mes de desembre es resoldran l’any següent.

Article 41
Beques i ajudes d’estudis

S’atorgaran ajuts econòmics als treballadors 
swg"ewtukp"guvwfku"gp"egpvtgu"qÝekcnu"q"tgeqpg-
guts que tinguin relació directa amb el treball i 
el lloc de treball que efectivament desenvolupen 
a l’Ajuntament.
Cswguv"clwv"eqpukuvkt§"c"uwdxgpekqpct"Ýpu"cn"

97'"fg"nc"ocvt‡ewnc"rgt"wpc"¿pkec"xgicfc."pq"
se subvencionaran en cap cas les assignatures 
repetides. En el cas dels cursos de català l’ajut 
ugt§"fg"Ýpu"cn"322'0

Article 42
Ajuts d’escolaritat
Gnu"vtgdcnncfqtu"cod"Ýnnu"gp"gfcv"fÓgueqnc"

bressol, preescolar i escolar obligatòria rebran 
anualment en el mes de setembre la quantitat de 
327"gwtqu"rgt"Ýnn1c0"Cswguvgu"clwfgu"uÓcdqpctcp"
rtflxkc"lwuvkÝecek„"fg"nc"ocvt‡ewnc0

Article 43
Prestacions socials complementàries

Els treballadors de l’Ajuntament que acom-
pleixin les condicions indicades a l’article 46 
podran gaudir de les següents prestacions socials 
complementaries:
Rgt"pckzgogpv"fÓwp"Ýnn."398.22"gwtqu0
Per defunció d’un familiar de primer grau, 

528,00 euros.
Els treballadors d’aquest Ajuntament que 

tinguin a càrrec seu, convisquin i depenguin 
econòmicament d’ell, familiars de primer grau 
fkuokpw•vu"h‡ukeu."ru‡swkeu"q"ugpuqtkcnu."tgdtcp"wp"
ajut especial per aquest concepte per un import 
fg"Ýpu"c"398.22"gwtqu"ogpuwcnu0
NÓClwpvcogpv"rqft§"cvqtict"clwvu"fg"Ýpu"c"

wp"47'"fg"ngu"fgurgugu"rtqfw•fgu."pq"eqdgtvgu"
rgt"nc"Ugiwtgvcv"Uqekcn"q"o¿vwc."rgt"ecwuc"fg"
malaltia crònica o de llarga durada.

Article 44
Protecció medicosanitària

L’Ajuntament assignarà una partida pressupos-
tària anual equivalent a l’1,4% de la massa salarial 
bruta per a crear un fons sanitari que garanteixi i 
doni cobertura medicosanitària per a qualsevol 
kpxgtuk„"gp"ucnwv"ucvkuhgvc"rgnu"dgpgÝekctku"swg"pq"
jcikp"guvcv"ucvkuhgvu"rgt"nc"ucpkvcv"r¿dnkec0

Aquests partida pressupostària serà establerta 
anyalment per la mesa de negociació.

La representació dels treballadors, juntament 
amb la de l’Ajuntament, triarà la manera més 
equitativa i justa de repartir aquest fons dins 
les següents opcions:

Contractació d’una pòlissa sanitària indivi-
fwcn."fkpu"gn"eqnángevkw."cod"wpc"o¿vwc"rtkxcfc."
que gestionaria i contractaria l’Ajuntament en 
representació dels treballadors. Repartiment 
equitatiu entre els sol·licitants, segons presen-

tació de factures, per despeses sanitàries no 
eqdgtvgu"rgt"nc"ucpkvcv"r¿dnkec0

Per fer el repartiment d’aquest fons, es tindrà 
gp"eqorvg"gp"rtkogt"nnqe"gn"pqodtg"fg"dgpgÝek-
aris que han presentat qualsevol tipus de factura 
sanitària, i la quantitat inicial a repartir serà 
gn"tguwnvcv"fg"fkxkfkt"fgn"hqpu"gpvtg"gn"p¿ogtq"
de sol·licitants. Posteriorment, s’abonaran les 
despeses sanitàries en funció de les factures 
rtgugpvcfgu"Ýpu"gn"n‡okv"guvcdngtv0
Gp"gn"uwr”ukv"swg"gnu"fgrgugu"fÓcniwp"dgpgÝek"

fossin inferiors a la quantitat inicial, la quantitat 
sobrant passaria a ser repartida equitativament 
gpvtg"nc"tguvc"fg"dgpgÝekctku"swg"nc"uwrgtkp."Ýpu"
al límit del fons previst per aquell any.

D’aquest fons sanitari serien beneficiaris 
tots els treballadors de l’Ajuntament, llevat dels 
treballadors contractats de forma temporal i 
no permanent. Els cònjuges o parelles de fet 
fgiwfcogpv"ngicnkv¦cfgu"k"gnu"Ýnnu"fg"38"cp{u"
o menys, excepte els que no convisquin en el 
mateix domicili i els que tinguin alguna remu-
neració que procedeixi del treball realitzat per 
compte propi o aliè.

En la mesura que el romanent de la partida 
pressupostària dedicada al fons social ho perme-
ti, es podran destinar ajudes econòmiques per a 
tractaments i medicaments en casos de malalties 
o accidents d’especial gravetat o durada.

CAPÍTOL 6
Salut laboral

Article 45

Segona activitat
L’Ajuntament promourà el passar a una segona 

activitat, a partir dels 55 anys o amb disminució 
de les seves facultats físiques o psíquiques, del 
personal que, per les seves funcions, així ho 
requereixi.

La Comissió de Seguiment, abans de l’1 de 
desembre de 2007, elaborarà el Reglament de 
segona activitat.

Drets econòmics
El personal que per edat o per malaltia han 

d’exercir funcions diferents a les de la seva ca-
tegoria professional, ha de conservar els drets 
econòmics propis de la mateixa categoria.

Article 46
Incapacitat temporal

En cas de malaltia o accident, l’Ajuntament 
ha d’abonar el 100% de la mensualitat íntegra, 
al personal comprés en aquest Pacte, durant tot 
el període de baixa.

1. Permís per maternitat:
En els casos de baixa per maternitat o adopció 

pq"ecnft§"nc"rtgugpvcek„"fgn"fqewogpv"lwuvkÝecvkw"
fg"nc"eqpvkpw•vcv"fg"nc"dckzc0
Gp"Ýpcnkv¦ct"gn"rgto‡u"nÓchgevcfc"gu"tgkpeqt-

porarà al mateix lloc de treball i en les mateixes 
condicions.

2. Comunicat per malaltia:
Les absències en cas de malaltia, incapacitat 

temporal o altres raons de força major hauran 
d’ésser comunicades de forma immediata al 
responsable de l’àrea o a recursos humans, se’n 
rgtlwfkek"swg"ugÓp"rwiwk"fgocpct"nc"lwuvkÝecek„"
corresponent.

La presentació del comunicat per malaltia ex-
pedit pel facultatiu corresponent serà obligatòria, 
en tot cas a partir del quart dia de malaltia, i li 
serà renovat cada setmana de la seva durada.

Article 47
Protecció de l’embaràs

Durant l’embaràs, i quan hi hagi un risc di-
agnosticat pel metge, de la salut de la mare i 
del fetus i sempre amb prescripció facultativa 
del metge, la treballadora tindrà dret al canvi 
immediat del seu lloc de treball mentre duri 
l’embaràs. El mencionat risc i el canvi de lloc de 
treball serà comunicat al delegat de prevenció o 
Comitè de Seguretat i Salut.

Article 48
Salut laboral

1. A l’empara de la Llei 31/95, de 8 de no-
vembre, i el seu posterior desenvolupament, 
gn"vtgdcnncfqt"vfi"ftgv"c"wpc"rtqvgeek„"gÝec›"gp"
matèria de seguretat i salut en el treball, així com 
el correlatiu ha d’observar i posar a la pràctica les 
mesures de prevenció de riscos que s’adoptin le-
galment i reglamentàriament i, en concret, a:

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

b) Paralitzar el seu treball si considera que 
es troba exposat a un risc greu, imminent o in-
evitable i no compta amb la protecció adequa-
da. S’haurà de comunicar tan aviat com sigui 
possible al responsable del servei i als delegats 
de prevenció.

c) Vigilar la seva salut dirigida a detectar 
precoçment possibles mals originats pels riscos 
a què està exposat.

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

laboral o d’edat de jubilació quan es trobin ex-
posats a sistemes de treball perjudicials o tòxics, 
sempre que no s’aconsegueixi una prevenció 
adequada.

f) Totes aquelles altres competències i obliga-
cions determinades per la legislació vigent.

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

seguretat i higiene adequada als seus centres de 
treball i facilitar la participació dels treballadors 
en aquesta tasca. També haurà de garantir una 
formació adequada i practica en aquestes ma-
tèries als treballadors i les treballadores de nou 
ceefiu."q"swcp"ecpxk•p"nnqeu"fg"vtgdcnn"k"uÓjcikp"
d’aplicar noves tècniques, equips i materials que 
puguin ocasionar riscos al treballador, als seus 
companys o a terceres persones.

El treballador està obligat a seguir aquests 
ensenyaments i a realitzar les pràctiques que 
es facin dins de la jornada de treball o en altres 
jqtgu"eqorgpucfgu."gp"cswguv"¿nvko"ecu."fgn"
temps invertit dins de la jornada laboral.

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

c) Elaborar, en el termini màxim de 6 mesos, 
després de signar aquest Acord, un Pla de pre-
venció, salut i seguretat que prevegi, entre altres 
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aspectes, actuacions i inversions en millores de 
les condicions de treball i la neutralització dels 
factors de risc.

d) Informar trimestralment sobre l’absentis-
me laboral i les seves causes, els accidents en 
acte de servei i malaltia i les seves conseqüències 
i els índexs de sinistres.

e) El delegat de risc laboral elegit d’acord 
amb els òrgans de representació disposarà de 
les mateixes hores que el delegat de personal 
per realitzar les funcions pròpies de la matèria 
per tal de formar el servei de prevenció.

f) Totes aquelles altres competències i obliga-
cions determinades per la legislació vigent.

Article 49
Comitè de Seguretat i Salut
30" C"nÓClwpvcogpv"gu"eqpuvkvwkt§"wp"¿pke"Eq-

mitè de Seguretat i Salut, segons recull l’article 
34 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 
Estarà format per 6 membres, la meitat dels 
quals seran designats per la corporació i l’altra 
meitat seran designats i escollits pel Comitè 
d’Empresa, delegats de personal i secció sindical 
ngicnogpv"eqpuvkvw•fgu0

2. A les seccions sindicals legalment cons-
vkvw•fgu"gnu"rgtvcp{"3"fgngicv"fg"rtgxgpek„."swg"
s’afegirà al Comitè de Seguretat i Salut i for-
marà part d’aquest amb els drets reconeguts 
a la Llei 30/95, de prevenció i riscos laborals, 
article 37.

3. Seran funcions d’aquest Comitè:
a) Conèixer directament la situació relativa 

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

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

c) Investigar les causes d’accidents i malal-
ties, ja siguin o no laborables, fent les anàlisis 
oportunes sobre l’absentisme laboral, i proposar 
a la corporació les mesures que cal prendre en 
cada cas.

d) Promoure en la corporació l’observança 
de les disposicions vigents en matèria de sa-
lut laboral i en concret el que disposa l’article 
anterior.

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

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

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

4. Els representants dels treballadors en el 
Comitè de Seguretat i Salut exerciran com a 
delegats de prevenció, amb les funcions espe-
e‡Ýswgu"gp"ocvfltkc"fg"rtgxgpek„"fg"tkuequ"gp"gn"
treball següent:

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

b) Informar i formar els treballadors i les 
treballadores en hores de feina.

c) Ser consultats, prèviament, quan es vul-
iwkp"kpvtqfwkt"pqxgu"vgepqnqikgu"q"oqfkÝect"
processos productius, locals de treball o adqui-
sició de nous equips i, en general, totes aquelles 
mesures que puguin afectar la salut i la segu-
retat, tant directament com indirectament, de 

manera immediata o transcorregut un període 
de temps.

Un cop emesa l’opinió raonada dels repre-
sentants dels treballadors, la corporació estarà 
obligada a motivar per escrit les seves raons, en 
cas de no assumir l’opinió expressada.

d) Proposar a la corporació totes les iniciati-
ves que considerin pertinents per tal de millorar 
les condicions de treball i concretament per 
proposar la realització de campanyes i cursets 
de formació i sensibilització dels treballadors i 
vtgdcnncfqtgu"r¿dnkeu"gp"ocvfltkc"fg"ucnwv"r¿dnkec."
medi ambient laboral i seguretat i higiene en 
l’àmbit de la feina.
g+" Rctcnkv¦ct"ngu"cevkxkvcvu"swcp"uÓcrtgek•"

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 pren-
dre decisions sobre inversions i despeses o mo-
fkÝecekqpu"fg"rtqeguuqu"fg"vtgdcnn"swg"rwiwkp"
tenir alguna repercussió sobre el medi ambient, 
en particular, el control d’emissions i el tracta-
ment de deixalles, a 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 obliga-
cions determinades per la legislació vigent.

A les reunions d’aquest Comitè hi podrà as-
sistir, amb veu però sense vot, 1 representant de 
cadascuna de les seccions sindicals represen-
tatives (amb càrrec al seu crèdit horari) i dels 
serveis de prevenció de la corporació que no 
formin part del Comitè, com també els serveis 
d’assessorament tècnic extern que siguin sol-
licitats per qualsevol de les parts.

Article 50
Reconeixement mèdic

1. Anualment, la corporació farà un reco-
neixement mèdic voluntari al personal, que en 
qualsevol cas tindrà en compte fonamentalment 
les característiques del lloc de treball que ocupi 
el treballador o la treballadora.
NÓgzrgfkgpv"oflfke"ugt§"eqpÝfgpekcn."vqv"k"swg"

l’interessat o la interessada tindrà coneixement 
del seu resultat.

No es podran fer proves radiològiques, excepte 
en els casos que per recomanació facultativa 
s’aconselli per tal de completar el diagnòstic, 
sempre, és clar, amb el consentiment del treba-
llador o la treballadora.

Es realitzaran proves d’esforç en els col·lectius 
que es determini.

2. Per assumptes estadístics, al Comitè de 
Seguretat i Salut se li comunicaran els resultats 
globals per col·lectius de treballadors.

Article 51
Assetjament sexual a la feina

1. El personal al servei de l’Ajuntament té dret 
que es respecti la seva intimitat i té dret que la 
seva dignitat sigui considerada. Es per això que 
es vetllarà la seva protecció enfront d’ofensives 
verbals o físiques de naturalesa sexual.

2. Les ofenses verbals o físiques de naturalesa 
sexual, la pressió i l’assetjament sexual a la feina, 

per part de companys, companyes i superiors, 
seran considerades faltes greus o molt greus 
tenint en compte els fets i les circumstàncies 
que concorrin i es posaran en coneixement de 
l’autoritat competent, presentant-se com a part la 
corporació i els representants dels treballadors. 
En aquest aspecte té especial consideració i apli-
cació allò que disposa la Llei orgànica 1/2004, 
de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere.

Article 52
Roba de treball

L’Ajuntament facilitarà a tots els seus tre-
balladors els equips de treball i el vestuari en 
la quantitat necessària al seu lloc de treball, en 
relació amb els següents paràmetres:

Equip Chester: primer lliurament 2 unitats, 
segon lliurament 1 unitat/any.

Camisa d’estiu: primer lliurament 2 unitats, 
segon lliurament 2 unitats/any.

Camisa d’hivern: primer lliurament 2 unitats, 
segon lliurament 2 unitats/any.

Pantalons d’estiu: primer lliurament 2 unitats, 
segon lliurament 2 unitats/any.

Pantalons d’hivern: primer lliurament 2 uni-
tats, segon lliurament 2 unitats/any.
Lgtugk"q"ukoknct<"rtkogt"nnkwtcogpv"4"wpkvcvu."

segon lliurament 2 unitats/any.
Corbata: primer lliurament 2 unitats, segon 

lliurament 2 unitats/any.
Mitjons d’estiu: primer lliurament 3 parells, 

segon lliurament 3 parells.
Mitjons d’hivern: primer lliurament 2 parells, 

segon lliurament 2 parells.
Gorra d’estiu (a): primer lliurament 1 unitat, 

segon lliurament 1 unitat.
Gorra d’hivern: primer lliurament 1 unitat, 

segon lliurament 1 unitat.
Casc de motorista: primer lliurament 1 unitat, 

segon lliurament 1 unitat/3 anys.
Caçadora-folre polar: primer lliurament 2 

unitats, segon lliurament 1 unitat/2 anys.
Anorac: primer lliurament 1 unitat, segon 

lliurament 1 unitat/3 anys.
Ctoknnc"tgÞgevcpv<"rtkogt"nnkwtcogpv"3"wpkvcv."

segon lliurament 1 unitat/2 anys.
Sabates o botes (b): primer lliurament, 2 uni-

tats a l’estiu i 2 a l’hivern; segon lliurament, 1 
unitat/8 mesos.

Botes de motorista (c): primer lliurament 1 
parell, segon lliurament 1 parell/any.

Botes d’aigua: primer lliurament 1 parell, 
segon lliurament 1 parell/5 anys.

Impermeable: primer lliurament 1 unitat, 
segon lliurament 1 unitat/5 anys.

Vestit d’aigua de motorista: primer lliurament 
1 unitat, segon lliurament 1 unitat/5 anys.

Granota de feina: primer lliurament 1 unitat, 
segon lliurament 1 unitat/5 anys.

Guants blancs de gala: primer lliurament 1 
parell, segon lliurament 1 parell/4 anys.

Guants d’hivern dto.: primer lliurament 1 
parell, segon lliurament 1 parell/2 anys.

Guants d’hivern de motorista: primer lliu-
rament 1 parell, segon lliurament 1 parell cada 
any.

Guants d’hivern moto: primer lliurament 1 
parell, segon lliurament 1 parell cada any.

Guants d’hivern de gruista: primer lliurament 1 
parell, segon lliurament, canvi per determinar.
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Faixa de motorista: primer lliurament 2 uni-
tats, segon lliurament 1 unitat/any.

Cinturó: primer lliurament 1 unitat, segon 
lliurament 1 unitat/5 anys.

Cranc: primer lliurament 3 unitats, segon 
lliurament 3 unitats/5 anys.

Tal·lí: primer lliurament 1 unitat, segon lliu-
rament 1 unitat/5 anys.

Funda de pistola o revòlver: primer lliurament 
1 unitat, segon lliurament 1 unitat/5 anys.

Canana: primer lliurament 1 unitat, segon 
lliurament 1 unitat/5 anys.

Funda de grillons: primer lliurament 1 unitat, 
segon lliurament 1 unitat/5 anys.

Fusta: primer lliurament 1 unitat, segon lliu-
rament 1 unitat/5 anys.

Grillons: primer lliurament 1 unitat, segon 
lliurament, canvi per deteriorament.

Xiulet: primer lliurament 1 unitat, segon lliu-
rament, canvi per deteriorament.

Carpeta: primer lliurament 1 unitat, segon 
lliurament 1 unitat/2 anys.

Cartera porta credencial: primer lliurament 
1 unitat, segon lliurament/2 anys.

(a) En cas que la gorra sigui mixta, se’n lliu-
raran 2 a l’any. (b) A escollir.

(c) Inclou una reparació.
Aquesta regulació de durada de peces no 

tindrà efecte si qualsevol d’aquestes s’estripa o 
es deteriora en acte de servei. La peça estripada 
o deteriorada serà reparada o reemplaçada com 
és aviat millor.

També quedarà sense efecte la regulació de 
durada de peces quan hi hagi un canvi de legis-
lació respecte a la uniformitat i sigui necessària 
la seva adquisició.

B) Vestuari del personal subaltern
Hivern
1 americana recta, amb escut a la solapa i 

botons daurats cada 3 anys.
1 pantalons cada 2 anys.
3 camises de color blanc cada 2 anys.
1 tabard cada 5 anys.
1 parell de sabates cada any i 2 per als no-

vkÝecfqtu0
Estiu
2 camises de màniga curta cada 2 anys.
2 pantalons cada any.
Dones de neteja
2 parells d’espardenyes a l’any (1 a l’estiu i 

1 a l’hivern).
2 bates cada any (1 a l’estiu i 1 a l’hivern).
1 parell de guants al mes.
1 caçadora.
L’Ajuntament i els representants sindicals dels 

treballadors elaboraran cada any una relació de 
tqdc"fg"vtgdcnn."gswkr"gurge‡Ýe"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn."
amb expressió de tipus, quantitat i termini de 
lliurament, així com el termini de substitució.

Anirà a càrrec de la persona a la qual se li 
lliurin aquestes peces de roba, la seva conser-
vació i la neteja.
Gn"ugw"¿u"fiu"qdnkicvqtk"fwtcpv"gn"vgoru"fg"

treball.

CAPÍTOL 7
Garanties i drets sindicals
Article 53
Garanties d’acció sindical

Es garanteix el dret de lliure sindicació i orga-
nització dels funcionaris, i la no-discriminació, 

rgtlwfkek"pk"ucpek„"rgt"tcqpu"fÓcÝnkcek„"q"gzgtekek"
dels drets sindicals.

Els representants dels funcionaris al servei 
de l’Ajuntament tenen dret a exercir lliurement 
l’acció sindical i podran convocar les reunions 
de la pròpia representació que facin falta se-
gons la legislació vigent. Així mateix, podran 
convocar reunions amb els diferents col·lectius 
afectats per l’acord regulador que es negocia 
amb l’Ajuntament. També tindran dret a difondre 
les comunicacions o informacions sindicals 
que calguin.

L’Ajuntament proporcionarà els mitjans per 
a l’exercici de l’acció sindical.

L’Ajuntament dotarà dels mitjans necessaris 
per a la seva tasca als delegats del personal.

L’Ajuntament contribuirà en la quantitat anual 
de 180,00 euros per als delegats de personal fun-
ekqpctk"cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"fqvct"fg"okvlcpu"rgt"c"
l’exercici de l’acció sindical. Aquestes quantitats 
seran lliurades als representants del personal 
funcionari abans esmentats durant el primer 
trimestre de l’any, despesa la destinació de la 
swcn"uÓjcwt§"fg"lwuvkÝect"fqewogpvcnogpv0

Les reunions que realitzin delegats de personal 
no li seran descomptades del seu crèdit horari, 
sempre que siguin amb el mateix Ajuntament.

Els delegats de personal tindran dret a 20 
jqtgu"ogpuwcnu"tgvtkdw•fgu"k"pq"tgewrgtcdngu"swg"
estableix la Llei orgànica de llibertat sindical, per 
a exercir les seves funcions com a representants 
del personal.

Aquest crèdit horari podrà assignar-se pel 
delegat a qualsevol membre o delegat de les sec-
ekqpu"ukpfkecnu"eqpuvkvw•fgu"c"nÓClwpvcogpv0

Els representants dels treballadors tenen dret a 
la formació sindical i l’Ajuntament els facilitarà 
l’assistència als cursos de formació prèvia comu-
nicació per escrit a l’Ajuntament. L’assistència 
als cursos de formació no li serà descomptada 
del seu còmput horari.

Els membres de la representació del personal 
podran, sense pertorbar el servei, publicar i dis-
tribuir qualsevol comunicat que sigui d’interès 
laboral i/o social.

La corporació facilitarà a la representació del 
personal, fotocòpia de totes aquelles disposicions 
ngicnu"swg"rwdnkswkp"gnu"fkctku"qÝekcnu"k"ukiwkp"
d’interès laboral i/o social.

Els representants dels treballadors seran no-
vkÝecvu"fg"vqvu"gnu"gzrgfkgpvu"k"ucpekqpu0"Ckz‡"
mateix podran assistir a les compareixences dels 
treballadors expedientats, prèvia manifestació 
de l’interessat.

Qualsevol canvi de lloc de treball que suposi 
oqfkÝecekqpu"fg"hwpekqpu."ecvgiqtkc."tgvtkdwek„"
q"xctkcek„"jqt§tkc"gu"pqvkÝect§"rtflxkcogpv"cnu"
representants dels treballadors. En qüestions 
d’horaris es serà especialment respectuós i es 
rtqewtct§"swg"swcnugxqn"ecpxk"pq"ukipkÝswk"ecr"
perjudici per a l’afectat.
Ngu"ugeekqpu"ukpfkecnu"eqpuvkvw•fgu"fÓceqtf"

amb l’article 46 apartat 2 d’aquest Acord podran 
nomenar un delegat o una delegada de preven-
ció que exercirà aquestes funcions en el si del 
Comitè de Seguretat i Salut. Els delegats de 
prevenció se’ls reconeixerà les seves garanties i 
drets segons disposa la Llei 31/1995, de prevenció 
de riscos laborals, article 37. En qualsevol cas 
es respectaran totes les garanties i drets esta-
blerts segons la legislació que li correspongui 

i especialment la que contempli la Llei 9/1987, 
de 12 de maig.

Pel que respecta a la determinació dels serveis 
mínims per part de l’Ajuntament en cas de vaga, 
es reconeix plenament el dret dels representants 
ukpfkecnu"c"rctvkekrct"gp"nc"ugxc"Ýzcek„0

La corporació facilitarà el dret de reunió dels 
treballadors durant la jornada laboral. A aquest 
efecte es disposarà de:

Generals: de 33 hores anuals per al conjunt 
dels treballadors i treballadores per a les reunions 
o assemblees convocades pels representants del 
personal o qualsevol de les seccions sindicals 
eqpuvkvw•fgu0
Gp"vqvu"gnu"ecuqu"ugt§"qdnkicvqtk"Ýzct"nc"kp-

cidència i es garantirà tant l’ordre que es deu 
eqo"vcodfi"swg"gnu"ugtxgku"fÓcvgpek„"cn"r¿dnke"k"
la vigilància no quedin desatesos.
Ngu"eqpxqecv”tkgu"fÓcuugodngc"gu"pqvkÝectcp"

amb una antelació mínima de 48 hores. L’òrgan 
convocant comunicarà al Departament de Per-
sonal l’ordre del dia, el lloc, l’hora d’inici i hora 
swg"rtgxgw"swg"Ýpcnkv¦ct§0"Gp"gn"ecu"swg"cswguvc"
previsió no es compleixi, s’haurà d’informar, 
com a màxim el dia següent, de les variacions 
que hi podria haver.

Article 54
Delegats de personal

Els delegats de personal tindran, a més a més 
de les competències recollides a l’article 9/1987 
i 7/1980, d’òrgans de representació, i aquelles 
altres que de forma expressa s’esmenten en el 
present Pacte, les següents:

a) Rebre informació de tots els assumptes 
de personal.

b) Tenir dret a emetre informe previ, de 
caràcter no vinculant, sobre aquelles decisi-
ons que hagin d’estar debatudes pel Plenari de 
l’Ajuntament en matèria de personal, i acords i 
tguqnwekqpu"swg"uwrqukp"oqfkÝecekqpu"fgn"tfliko"
jurídic, sancions i règim general de prestacions 
de serveis. La representació del personal podrà 
emetre en qualsevol altre expedient en matèria 
fg"rgtuqpcn"swg"uwrquk"cniwpc"oqfkÝecek„"fgn"
règim jurídic existent. No obstant això, la no-re-
alització dels informes anteriors no comportarà, 
en cap cas, la nul·litat de l’acord, sempre que 
uÓjcik"uqnánkekvcv"cod"cpvgncek„"rtflxkc"uwÝekgpv."
i mai en un termini inferior a 2 dies hàbils.

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

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

e) La capacitat jurídica per exercir accions 
administratives i judicials en tot el que fa refe-
rència a l’àmbit de la seva competència.

DISPOSICIONS FINALS

1. La corporació o els seus treballadors i tre-
balladores faran saber a la Comissió d’Interpre-
tació i Seguiment de l’Acord tots aquells dubtes, 
fkuetgr§pekgu"k"eqpÞkevgu"swg"gu"rqfgp"rtqfwkt"
com a conseqüència de la interpretació i/o apli-
cació de l’Acord, per tal que emeti un dictamen o 
cevw•"fg"nc"hqtoc"tgincogpv§tkc"rtgxkuvc0
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40" Vqvu"gnu"ftgvu"k"dgpgÝeku"tgiwncvu"gp"cswguv"
Acord podran ser sol·licitats pel treballador o 
la treballadora mitjançant una petició escrita, 
que haurà de tenir resposta en un termini de 
15 dies hàbils.

3. Només als afectes de deduccions per des-
comptes per vaga, el càlcul es farà d’acord amb 
els següents criteris, referits a 1 dia: retribucions 
bàsiques i complementàries, referides a 1 mes, 
dividit entre 30 dies.

4. Donada la peculiaritat i perillositat del 
servei i tasques que realitzen els membres del 
cos de la Policia Local, així com la demostrada 
praxis negativa en el sentit d’efectuar patru-
lles unipersonals, comporta que el cap del cos 
vetlli per aquesta seguretat i procuri, excepte 
gp"ecuqu"oqnv"c•nncvu."swg"ngu"rcvtwnngu"ukiwkp"
amb 2 components, tant en vehicles patrulla 
com en motocicletes, tret de la policia de pro-
ximitat que demanarà suport immediat abans 
d’actuar en situacions previsiblement perilloses 
q"eqpÞkevkxgu0

(07.191.101)

RESOLUCIÓ
TRE/2565/2007, de 13 de juny, per la qual es 
disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de 
la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu 
de treball del personal laboral de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui i dels seus patronats mu-
nicipals per als anys 2004-2007 (codi de conveni 
núm. 0813292).

Vist el text de l’Acord de la Comissió Ne-
gociadora del Conveni col·lectiu de treball del 
personal laboral de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui i dels seus patronats municipals, 
subscrit pels representants de l’empresa i pels 
dels seus treballadors el dia 9 de febrer 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 l’Estatut dels treballadors; l’article 
2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, 
sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de 
treball; l’article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, 
de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 
3 d’octubre, sobre transferència de serveis de 
l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria 
de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 
326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració 
de les delegacions territorials del Departa-
ment de Treball; el Decret 68/2004, de 20 de 
gener, d’estructuració i de reestructuració de 
diversos departaments de l’Administració de 
la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de 
març, de reestructuració d’òrgans territorials 
de l’Administració de la Generalitat; el Decret 
190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració 
rctekcn"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"k"Kpf¿uvtkc="
el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de cre-
ació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 
570/2006, de 19 de desembre, d’estructuració 
del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció l’Acord de la Comis-
sió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball 
del personal laboral de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui i dels seus patronats municipals per als 
cp{u"4226/4229"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:354;4+"
al Registre de convenis dels Serveis Territorials 
del Departament de Treball a Barcelona.

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

Barcelona, 13 de juny de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les 
parts

ACORD
de la Comissió Negociadora del Conveni col-
lectiu de treball del personal laboral de l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui i dels seus patronats 
municipals

Relació d’assistents:
Representació de l’Ajuntament: Montserrat 

Fqoflpgej"Dqttwnn."cnecnfguuc="Lqugr"Nnw‡u"
Fernández Miró, regidor de Recursos Humans 
i Xavier Giménez Font, regidor de Comerç i 
Agricultura.
Tgrtgugpvcpvu"fgnu"vtgdcnncfqtu<"Lqtfk"Ucncu"

Matarredona, secretari del Comitè d’Empresa 
i Marc Freixa Boixader, delegat del personal 
funcionari.

KfgpvkÝecek„"fg"nc"uguuk„
Data: 9 de febrer de 2007
Horari: 9 h
Lloc: sala de reunions de la segona planta de 

la casa consistorial.
Objecte: increment dels imports estipulats 

en el Conveni col·lectiu i Pacte de condicions 
de treball.

Desenvolupament de la sessió
D’una banda els membres del Comitè d’Em-

presa dels empleats laborals i els delegats del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui i, d’altra banda els representants 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, acor-
fgp"Ýzct"gnu"korqtvu"ugi¯gpvu"rgt"c"nÓcp{"4229."
recollits en el Conveni col·lectiu i el pacte de 
condicions de treball, d’acord amb l’Acta 1/2004, 
de 15 de novembre de 2004, amb efectes al dia 
1 de gener de 2007.

Salari mínim (art. 14 del Conveni col·lectiu i 
Pacte de condicions de treball): 799,78

Eqorngogpvu"xctkcdngu"fg"nÓgurge‡Ýe"*ctvkeng"38"
del Conveni col·lectiu i del Pacte de condicions 
de treball)

Nocturnitat: 277,70
Festivitat en calendari: 33,32
Festivitat no en calendari: 44,43
Disponibilitat total: 333,24
Disponibilitat parcial 1 dia: 99,97
Disponibilitat parcial 2 dies: 199,94

Disponibilitat parcial 3 dies: 299,92
Disponibilitat reunions 1 dia: 70,81
Disponibilitat reunions 2 dies: 133,30
Disponibilitat reunions 3 dies: 199,94
Torn partit: 277,70

Fons d’acció social (article 21 del Conveni col-
lectiu i del Pacte de condicions de treball)

Ulleres: 251,26
Aparells audiometria: 251,26
Pròtesis: 251,26
Clwv"rgt"hcoknkctu"fkuokpw•vu<"337.58
Pckzgogpv"fg"Ýnnu<"555.46
Ocpwvgpek„"Ýnn"ogpqt"fg"8"cp{u<"388.84
ItcvkÝecek„"cnu"47"cp{u<"888.6:
ItcvkÝecek„"cnu"57"cp{u<"30332.:2

Dietes i desplaçaments (article 22 del Conveni 
col·lectiu i del Pacte de condicions de treball)

Dietes i despeses allotjament: 54,11
Manutenció dinar: 19,89
Manutenció sopar: 19,89
Dieta sencera: 93,91
Quilometratge cotxe: 0,30
Quilometratge motocicleta: 0,22

Indemnitzacions jubilacions (article 31 del 
Conveni col·lectiu i del Pacte de condicions 
de treball)

Als 60 anys: 17.965,29
Als 61 anys: 16.583,34
Als 62 anys: 11.883,40
Als 63 anys: 7.744,23

Hores extraordinàries

C: categories; O: ordinàries; N: nocturnes; F: festives; FN: 
festives i nocturnes.

C O N F FN

A 29,50 32,97 32,97 36,67

B 25,80 29,50 29,50 32,97

C 22,09 25,80 25,80 29,50

D 18,39 22,09 22,09 25,80

E 14,70 18,39 18,39 22,09

S’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta 
acta.

(07.170.131)

*
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