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RESOLUCIÓ
TRE/3859/2007, de 18 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de 
l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 0813452).

Vist l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Vilamajor, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus 
treballadors el dia 26 de febrer de 2007, i d’acord amb el que disposen l’article 36 de la 
Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determina-
ció de les condicions de treball dels empleats públics, en relació amb el que estableix 
nc"fkurqukek„"Ýpcn"304"fg"nc"Nngk"qti§pkec"3313;:7."fg"4"fÓciquv."fg"nnkdgtvcv"ukpfkecn="
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 Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració i rees-
tructuració de diversos departaments de l’Administració de la Generalitat; el Decret 
44514226."fg";"fg"oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"
de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial 
del Departament de Treball i Indústria; el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments 
de l’Administració 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’òrgan competent, segons el que disposa 
l’article 35 de la Llei 7/1990 abans esmentada,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
funcionaris de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per als anys 2007-2009 
(codi de conveni núm. 0813452) al Registre de convenis dels Serveis Territorials 
del Departament Treball a Barcelona.

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

Barcelona, 18 de juny 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 Sant Pere de 
Vilamajor per als anys 2007-2009

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte i norma supletòria

Aquest Conveni regula les condicions de treball dels empleats públics que pres-
ten serveis per a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i estableix els seus propis 
sistemes d’aplicació.
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Per tot allò que no estigui recollit, previst ni resolt en aquest Conveni, s’aplicaran 
les disposicions 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/ores.

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

Article 2
Àmbit personal (Veure annex 1)

1. Aquest Conveni afectarà al personal sotmès al dret laboral al servei de l’Ajun-
tament de Sant Pere de Vilamajor.
40" Swgfc"gzen”u"fg"nÓ§odkv"rgtuqpcn"fÓcswguv"Eqpxgpk"gn"rgtuqpcn"swg"fgugpxqnwrk"

e§ttgeu"fg"eqpÝcp›c"k1q"fÓcuuguuqtcogpv"gurgekcn."k"cswgnngu"tgncekqpu"eqpvtcevwcnu"
i de serveis en règim de dret administratiu.
50" Cswguv"Eqpxgpk"pq"chgevct§"ngu"eqpfkekqpu"ofiu"dgpgÝekqugu"rgt"cnu"vtgdc-

lladors/ores que restin vigents amb anterioritat per disposicions legals, normes 
convencionals o usos i costums.

Article 3
Vigència

1. El present Conveni tindrà una durada de 3 anys, des de l’1 de gener de 2007 
al 31 de desembre de 2009, llevat dels apartats referents al calendari laboral.

2. Aquest Conveni es prorrogarà tàcitament, en tota la seva extensió, per anys 
naturals successius en el supòsit que no sigui objecte de denúncia per qualsevol de 
les parts, 2 mesos abans del seu termini.

3. La denúncia d’una de les parts haurà d’ésser expressa, per escrit, i amb cons-
tància fefaent a l’altra part.
60" Wp"eqr"fgpwpekcv"cswguv"Eqpxgpk."eqpvkpwct§"gp"xkiqt"Ýpu"swg"pq"uÓceqpug-

gueixi un altre que el substitueixi.
5. Aquest Conveni entrarà en vigor un cop aprovat per la corporació i per l’as-

semblea de treballadors/ores, amb efectes des del dia 1 de gener de 2007.

Article 4
Indivisibilitat del Conveni

1. Les condicions pactades en aquest Conveni són mínimes i constitueixen un 
tot orgànic i unitari, per tant la seva aplicació és considerada globalment.
40" Pq"qduvcpv"ckz”."gp"gn"ecu"swg"nc"lwtkufkeek„"cfokpkuvtcvkxc."gp"nÓgzgtekek"fg"

ngu"ugxgu"hcewnvcvu."fgkzfiu"ugpug"ghgevg"q"oqfkÝswfiu"cniwpc"fg"ngu"guvkrwncekqpu"fgn"
Conveni, hauran d’adaptar-s’hi, per la qual cosa es facultarà la Comissió d’Inter-
pretació i Seguiment i sense que això comporti una nova negociació del Conveni, 
al llarg del temps de vigència pactada.

Article 5
Règim interior

1. Els empleats/ades de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, pel caràcter de 
les seves funcions, estan subjectes 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 uti-
nkv¦ct"cswguvgu"fcfgu"gp"dgpgÝek"rtqrk"q"fg"vgtegtu0

2. És obligació de tots els empleats/ades tenir la màxima diligència i correcció 
de cara al públic, als companys, subordinats, caps i membres de la corporació.
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3. Així mateix, hauran de complir el seu horari de treball amb puntualitat i 
desenvolupar les seves funcions i obligacions amb el màxim d’iniciativa pròpia i 
amb l’acatament de les directrius i les instruccions dels seus caps i responsables 
directes.

Article 6
Comissió Paritària d’Interpretació i Seguiment

1. El present Conveni s’interpretarà d’acord amb el sentit gramatical de les seves 
clàusules, i en atenció als objectius que es persegueixen en el moment de la seva 
signatura.

2. Es crearà una Comissió Paritària del Conveni en el termini de 15 dies comp-
tats des de l’aprovació d’aquest Conveni, com a òrgan d’interpretació, arbitratge, 
eqpeknkcek„"k"fg"xkikn§pekc"fgn"ugw"eqornkogpv."c"Ý"fg"tguqnftg"gnu"eqpÞkevgu"fÓkp-
terpretació que puguin sorgir o que li siguin presentats pels treballadors o per la 
pròpia corporació.

Les seves funcions, a més de la interpretació i vigilància de les qüestions aquí 
regulades són:

a) Arbitratge de les qüestions que els parts sotmetin a consideració.
b) D’altres que li siguin encomanades per aquest Conveni, en especial farà la 

ogfkcek„"cod"ect§evgt"rtgxk"c"nc"kpvgtrqukek„"fg"swcnugxqn"eqpÞkevg"eqnángevkw"fgtkxcv"
de la interpretació o aplicació del que disposen els presents acords, així com els 
supòsits de concurrència d’aquests.

3. La Comissió Paritària estarà integrada per 2 persones, designades per la 
eqtrqtcek„"k"4"rgt"nc"tgrtgugpvcek„"fgn"rgtuqpcn0"Jk"rqftcp"cuukuvkt"gnu"fgngicvu"fg"
les seccions sindicals legalment constituïdes.

4. Actuarà com a secretari de la Comissió una persona designada per la cor-
poració. S’aixecaran actes de les reunions i els seus acords seran de compliment 
obligatori.

5. La Comissió Paritària es reunirà de forma ordinària 1 vegada cada 6 mesos, 
i de manera extraordinària, a petició d’alguna de les parts, quan sigui necessari, 
i sempre que sigui possible, en el termini de 2 dies hàbils comptats a partir de la 
petició.

6. En cas de manca d’acord en el si de la Comissió Paritària sobre la interpretació 
i/o aplicació del present Conveni, així com qualsevol norma legal o reglamentària 
d’aplicació, ambdues parts negociadores acorden expressament i voluntàriament 
el sotmetiment de la discrepància, als procediments de conciliació i mediació 
guvcdngtvu"rgn"Eqpuqtek"fÓGuvwfku."Ogfkcek„"k"Eqpeknkcek„"c"nÓCfokpkuvtcek„"Nqecn"
*EGOKECN+."c"rgvkek„"fg"swcnugxqn"fg"ngu"rctvu0

Article 7
Oguc"Igpgtcn"fg"Pgiqekcek„
Nc"Oguc"fg"Pgiqekcek„"gu"eqpuvkvwkt§"k"gu"tgwpkt§."eqo"c"o‡pko."3"xgicfc"c"

nÓcp{0"Kiwcnogpv."vkpftcp"nnqe"tgwpkqpu"fg"nc"Oguc"rgt"fgekuk„"fg"nÓClwpvcogpv"q"
rgt"ceqtf"gpvtg"cswguvc"k"ngu"qticpkv¦cekqpu"ukpfkecnu"rtgugpvu"rgt"ftgv"c"nc"Oguc."k"
rgt"uqnánkekvwf"fg"vqvgu"ngu"qticpkv¦cekqpu"ukpfkecnu"rtgugpvu"c"nc"Oguc0
Ugt§"eqorgvflpekc"fg"nc"Oguc"nc"pgiqekcek„"fgnu"vgogu"ugi¯gpvu<
c+" EncuukÝecek„"k"cevwcnkv¦cek„"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn0
b) Criteris bàsics de provisió i/o promoció dels llocs vacants o de nova creació 

i els sistemes de selecció.
c) Criteris bàsics de l’oferta d’ocupació pública de l’any entrant.
d) Aprovació de plans de formació.
e) Les retribucions bàsiques i complementàries que s’hagin d’aplicar a cada lloc 

de treball.
f) L’establiment de l’horari de treball, el règim del gaudi de permisos, les vacances 

i les llicències en allò que no estigui previst per conveni o acord.
g) Criteris bàsics dels reglaments de prestació de serveis.
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h) Les matèries d’índole econòmica, de prestació de serveis, sindical, assistència 
i, en general, totes aquelles que afectin les condicions de treball i l’àmbit de relacions 
del personal i les seves organitzacions sindicals amb la corporació.

i) Criteris bàsics de bases i convocatòries de selecció i contractació del perso-
nal.

j) Criteris bàsics de bases i convocatòries de promoció i de cursos de formació 
professionals.

k) Criteris bàsics de bases i convocatòries de provisió de llocs.
l) Serveis mínims en situació de vaga.
m) Totes aquelles que s’esmenten expressament en aquest Conveni.

Article 8
Ogugu"gurge‡Ýswgu
Rgt"cnu"eqnángevkwu"swg"jq"tgswgtgkzkp"gu"eqpuvkvwktcp"ogugu"gurge‡Ýswgu"uqdtg"

qüestions puntuals. Els acords a què arribin seran integrats com a annex en el 
Conveni.

CAPÍTOL 2
Jornada i règim de treball

Article 9
Calendari i jornada laboral (Veure annex 1 i 2)

La jornada laboral s’adaptarà a allò que disposa la legislació vigent. Cada any es 
distribuirà la seva aplicació que s’adjuntarà com a annex al Conveni.

1. El calendari laboral és l’instrument tècnic per mitjà del qual es fa la distribució 
de la jornada. Anualment, tenint en compte el calendari de festes aprovat per la 
Generalitat de Catalunya, s’aprovarà el calendari laboral en el marc de la Comissió 
fÓKpvgtrtgvcek„"k"Ugiwkogpv"fÓcswguv"Eqpxgpk0"UÓgurgekÝectcp."uk"uÓguecw."ngu"eqp-
sideracions particulars que siguin necessàries pels diversos col·lectius.

2. Durant l’últim trimestre de l’any, la Comissió Paritària establirà el calendari 
laboral de l’any següent.

3. La jornada setmanal serà de 5 dies treballats i 2 dies de descans.
60" Gpvtg"nÓcecdcogpv"fÓwpc"lqtpcfc"k"gn"eqogp›cogpv"fÓwpc"cnvtc"jcp"fg"vtcpu-

córrer com a mínim 12.
70" Jqtctku"k"lqtpcfc"ncdqtcn<

QÝekpgu"Clwpvcogpv
Jqtctk"ncdqtcdng<"59"jqtgu"k"52"okpwvu0
Ocvkpu"fg"fknnwpu"c"fkxgpftgu"fg"2:022"c"37022"jqtgu0
Tardes de dilluns i dijous de 16.30 a 19.00 hores (torns).
Jornada intensiva de l’1 de juliol al 31 d’agost (de 08.00 a 15.00) hores.

Brigada Municipal
Jqtctk"ncdqtcdng<"59"jqtgu"k"52"okpwvu0
Ocvkpu"fg"fknnwpu"c"fklqwu"fg"2:022"c"35022"jqtgu0
Tardes de dilluns a dijous de 15.00 a 18.00 hores.
Divendres matí de 08.00 a 13.30 hores.
De l’1 d’abril al 30 d’octubre, es podrà realitzar jornada intensiva (de 07.00 a 14.30 

hores), en torns rotatius de servei, de tal manera que quedi cobert l’horari habitual 
(de dilluns a dijous de 08.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores i divendres de 
08.00 a 13.30 hores), per almenys 1 treballador, i sempre segons les necessitats del 
servei.
Administrativa escola

1.620 hores laborables que seran distribuïdes d’acord amb les necessitats de 
l’Escola.
Centres i locals
Jqtctk"ncdqtcdng<"59"jqtgu"k"52"okpwvu0
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Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 21.00 hores.
La resta d’hores s’aplicaran de lliure elecció, d’acord amb les necessitats del 

servei.
Vigilància municipal

1.620 hores laborables que seran distribuïdes d’acord amb les necessitats del 
servei.

6. Són feiners tots el dies de l’any llevat dels que a continuació es relacionen:
a) 104 dissabtes i diumenges.
b) 14 dies festius de calendari laboral. En el cas que alguna d’aquestes festes fos 

gp"fkuucdvg"q"fkwogpig"ugÓp"vtcunncfct§"gn"icwfkogpv"c"wp"cnvtg"fkc"hgkpgt."pq"Ýz"k"c"
lliure elecció de l’interessat i sempre i quan les necessitats del servei ho permetin.

c) 22 dies laborals de vacances anuals.
d) 9 dies d’assumptes propis, que es gaudiran dintre de l’any natural i com a 

o§zko"Ýpu"cn"37"fg"igpgt"fg"nÓcp{"ugi¯gpv0"Cswguvgu"uÓjcwtcp"fg"uqnánkekvct"rgt"
escrit amb un mínim de 3 dies d’antelació per a tot el personal, excepte per causes 
majors o imprevistes.

e) Els dies 5 de gener, dijous Sant, vigília de Sant Joan, 24 de desembre i 31 de 
fgugodtg."pq"gu"vtgdcnnct§"rgt"ngu"vctfgu"*gzegrvg"Xkikn§pekc"Owpkekrcn+0

Article 10
Torns

1. S’efectuaran en els llocs que siguin necessaris els torns rotatius de matí, tarda 
q"pkv."swg"gu"pgiqekctcp"ecfc"cp{"k"uÓcflwpvctcp"eqo"c"cppgz0"Swcnugxqn"oqfkÝecek„"
dels torns en col·lectius on no sigui habitual aquest règim horari serà negociat amb 
els representants del personal.

2. A l’hora d’efectuar qualsevol canvi de torn entre 2 treballadors d’un mateix 
fgrctvcogpv."ecnft§"pqvkÝecek„"rtflxkc"cod"nc"uwÝekgpv"cpvgncek„."cn"ecr"fgn"ugtxgk"
respectiu.

3. Cada any s’efectuarà un quadrant dels torns juntament amb la representació 
dels treballadors/ores.

4. L’horari del personal que treballi per torns l’haurà de conèixer almenys amb 3 
mesos d’antelació. Els quadrants d’aquests horaris, el nombre possible d’operatius o 
serveis extraordinaris que s’hauran de realitzar i els criteris a l’hora de cobrir baixes 
o imprevistos hauran de ser negociats amb caràcter anual amb els representants 
fgn"rgtuqpcn."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"pq"uqdtgrcuuct"nc"lqtpcfc"o§zkoc"cpwcn."k"guvcdnkt."
d’aquesta manera les compensacions corresponents.

Article 11
Descans diari (Veure annex 1)

1. Tots els empleats/des en règim de jornada igual o superior a les 6 hores ininter-
rompudes tindran un descans de 30 minuts, computables com a treball efectiu que 
gaudiran, segons les necessitats del servei, dintre de la primera part de la jornada. 
Swcp"nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"ukiwk"kphgtkqt."nc"rcwuc"gu"tgfwkt§"rtqrqtekqpcnogpv0

a) 4 hores o més: 20 minuts.
b) 3 hores o més: 15 minuts.
El descans en horari nocturn serà de 45 minuts.
2. Aquest descans és obligatori i no substituïble per cap mena de compensació.
3. Aquesta interrupció no podrà afectar el funcionament normal del servei, de 

forma que cada cap d’àrea podrà distribuir la pausa esmentada per tal que no es 
trobin absents alhora més del 50% del personal adscrit a la mateixa unitat admi-
nistrativa.

Article 12
Flexibilitat
UÓguvcdngkz"wp"octig"fg"Þgzkdknkvcv."pq"jcdkvwcn."c"nÓgpvtcfc"k"c"nc"uqtvkfc"fgn"nnqe"

de treball, de 15 minuts diaris, que s’hauran de recuperar el mateix dia.
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Nc"Þgzkdknkvcv"c"nÓgpvtcfc"k"c"nc"uqtvkfc"uÓgpvgpft§"gp"cswgnnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"qp"pq"
perjudiqui el normal desenvolupament del servei.

Article 13
Vacances

1. Les vacances anuals, retribuïdes i no substituïbles per cap compensació 
econòmica seran, de 30 dies naturals o 22 dies feiners, o bé proporcionals al temps 
treballat des del 31 d’agost de l’any anterior, si aquest període és inferior a 1 any. 
Es gaudirà preferentment durant els mesos de juliol, agost i/o setembre, procurant 
sempre mantenir coberts tots els serveis de la corporació.

2. Les vacances es podran partir, si així es desitja i el servei ho permet, podent-
se realitzar en 3 períodes com a màxim. Un d’aquests períodes haurà de ser com a 
mínim de 15 dies naturals consecutius, sent els altres de 7 i 8 dies naturals.

3. Amb 3 mesos d’antelació, a l’inici de les vacances, s’elaborarà la relació de 
personal amb indicació de les dates en què gaudiran les vacances.

4. Per determinar dins de cada servei els torns de vacances es procedirà de comú 
ceqtf"gpvtg"gn"rgtuqpcn0"Gp"ecu"fg"eqpÞkevg"fÓkpvgtguuqu"uÓcvgpft§"c"vqtpu"tqvcvkwu"
anuals.

5. Cap treballador no podrà iniciar les seves vacances si es troba de baixa per 
malaltia, accident o llicència per maternitat o paternitat. En cas que la situació de 
baixa sobrevingui un cop iniciades les vacances, aquestes quedaran interrompudes a 
rctvkt"fgn"swctv"fkc"fg"dckzc"k"Ýpu"c"nc"fcvc"fÓcnvc"fgn"vtgdcnncfqt"ugortg"swg"cswguvc"
comporti hospitalització, fractura que requereixi immobilització o intervenció qui-
rúrgica. En aquest cas es pactarà el període per gaudir els dies restants de vacances, 
un cop produïda l’alta del treballador, entenent-se en tot cas, consumits com a dies 
de vacances, els 3 primers dies de baixa.

Article 14
Llicències i permisos retribuïts

El personal al servei de l’Ajuntament, prèvia sol·licitud, tindrà dret a les següents 
llicències i permisos retribuïts.

1. 15 dies per matrimoni o formació de parella de fet, sense cap mena de distinció, 
heterosexuals o homosexuals, comptats des de la data de celebració del matrimoni, 
o quan la parella de fet demostri una convivència mínima de 6 mesos. En el supòsit 
fg"rctgnnc"fg"hgv."pq"gu"icwfkt§"fg"pqw"rgto‡u"rgt"cswguv"eqpegrvg"Ýpu"swg"jcik"
transcorregut un termini de 2 anys des del permís anterior.

2. Per traslladar-se de domicili sense canvi de residència dins el municipi 1 dia. 
Cod"ecpxk"fg"tgukfflpekc"hqtc"fgn"owpkekrk."Ýpu"c"4"fkgu0
50" 3"fkc"gp"uwr”ukvu"fg"ocvtkoqpk"fg"rctgpvu"Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"

*cxku."rctgu."Ýnnu"q"pgvu"fgn"vtgdcnncfqt+0
60" Rgt"pckzgogpv"fÓwp"Ýnn"gu"fkurquct§"fg"37"fkgu"pcvwtcnu0"Gp"gn"ecu"fg"pckzg-

ogpvu"fg"Ýnnu"rtgocvwtu"q"swg"jcikp"fg"tqocpftg"jqurkvcnkv¦cvu"fgurtfiu"fgn"rctv"
vkpftcp"ftgv"c"cdugpvct/ug"Ýpu"c"5"jqtgu"fk§tkgu"cod"uqw"‡pvgitg"k"ftgv"fÓkpvgttwrek„"
del temps de permís i utilització posterior a l’alta hospitalària.

5. Per mort, malaltia greu o intervenció quirúrgica que suposi hospitalització 
gp"egpvtg"jqurkvcnctk"fg"hcoknkct"Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."5"
dies. En el cas que el familiar resideixi fora de Catalunya, o que pateixi una malaltia 
vgtokpcn"q"oqtv."gu"rqftcp"cvqtict"Ýpu"c"8"fkgu0

6. El personal que cursi estudis podrà disposar dels dies durant els quals tenen 
nnqe"gnu"gz§ogpu"fg"Ý"fg"ewtu"k"vcodfi"ngu"rtqxgu"rctekcnu"cod"ect§evgt"fgÝpkvkw"
*gz§ogpu"fÓcxcnwcek„+0"Ecnft§"crqtvct"lwuvkÝecpv"fÓcuukuvflpekc0
90" Gn"vtgdcnncfqt1c"cod"wp"Ýnn"ogpqt"fg";"oguqu"vkpft§"ftgv"c"3"jqtc"fk§tkc"fÓcd-

sència de la feina. Aquest període podrà ser dividit en fraccions de mitja hora, o si 
el treballador/a ho sol·licités es podria reduir la jornada en mitja hora. En cas que 
tos dos cònjuges treballin el permís només podrà ser gaudit per un d’ells. Si l’em-
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pleat/ada públic volgués acumular les hores d’alletament, aquestes es compensaran 
amb un màxim de 14 dies feiners.

8. Pel temps indispensable, pel compliment d’un deure inexcusable de caràcter 
r¿dnke"k"rgtuqpcn."eqortflu"nÓgzgtekek"fgn"uwhtcik"cevkw0"Swcp"eqpuvk"gp"wpc"pqtoc"
legal o convencional un període determinat, cal atenir-se al que aquesta disposi 
quant a la durada de l’absència i a la seva compensació econòmica.
Swcp"gn"eqornkogpv"fgn"fgwtg"cdcpu"guogpvcv"uwrquk"nc"korquukdknkvcv"fg"nc"rtgu-

tació del treball s’aplicarà la normativa vigent per cadascun dels col·lectius.
En el cas que el treballador, per compliment del deure o desenvolupament del 

seu càrrec, percebi una indemnització, es descomptarà el seu import del salari a 
què tingués dret a l’empresa.

9. El personal que concorri a les convocatòries públiques d’accés a les places 
vacants, en aquest Ajuntament, pel procediment d’oposició o de concurs oposició, 
disposarà per preparar-se del dia immediatament anterior al de la celebració del 
primer exercici.

10. Permisos de maternitat: 16 setmanes i de 18 a 20 en cas de part doble o triple. 
Aquestes setmanes es podran distribuir en 2 períodes o bé es podran acumular ínte-
grament després del part, sempre que 6 setmanes siguin immediatament posteriors 
al part. A elecció de l’empleat/ada públic, el pare també podrà fer ús de les setmanes 
que faltin per completar el període del permís. En el cas que el pare i la mare treballin 
a l’iniciar el període de permís per maternitat, pot optar perquè el pare gaudeixi 
Ýpu"c"6"fg"ngu"fcttgtgu"ugvocpgu"fgn"rgto‡u."ugortg"swg"ukiwkp"kpkpvgttqorwfgu"
k"cn"Ýpcn"fg"nÓguogpvcv"rgt‡qfg."nngxcv"swg"gp"gn"oqogpv"fg"hgt/ug"ckz”"ghgevkw."nc"
incorporació al treball de la mare, suposi un risc per a la seva salut.

11. En el cas de famílies monoparentals, s’estudiarà el cas per facilitar a l’em-
rngcv1fc"r¿dnke"nc"ewtc"fgn"Ýnn1u0

12. El treballador té dret a absentar-se del lloc de treball, amb dret a remuneració, 
rgt"ceqorcp{ct"gp"xkukvc"oflfkec"Ýnnu"ogpqtu"fg"38"cp{u."rtgxk"cx‡u"c"nÓClwpvcogpv"
k"lwuvkÝecek„"fg"nc"pgeguukvcv"fg"nc"ugxc"tgcnkv¦cek„"fkpu"fg"nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn."
jcxgpv/ug"fg"lwuvkÝect"cod"gn"xqncpv"xkucv"rgn"hcewnvcvkw."ukiwk"q"pq"fgn"ugtxgk"fg"
salut públic.

13. Es disposarà del temps que realment sigui necessari per la visita pròpia al 
metge col·legial si és dins de la xarxa pública o en centres hospitalaris concertats per 
derivació o privats en aquells supòsits d’assistència previstos a la xarxa pública.

14. També es disposarà de permís per realitzar funcions sindicals o de representació 
del personal en els termes establerts legalment o convencionalment. Així mateix es 
disposarà del permís necessari per tal de realitzar formació a nivell sindical, prèvia 
rgvkek„"k"lwuvkÝecek„"fgn"ukpfkecv0

15. Les treballadores embarassades podran absentar-se de la feina amb dret a 
remuneració per poder fer exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, 
cod"wp"cx‡u"rtgxk"c"nÓgortguc"k"cod"wpc"lwuvkÝecek„"fg"nc"pgeguukvcv"fg"hgt/jq"fkpu"
de la jornada de treball.
380" Gn"vtgdcnncfqt1c"cod"Ýnn"ogpqt"fÓ3"cp{"vfi"ftgv"c"nc"tgfweek„"fÓwp"vgt›"fg"nc"

jornada laboral, mantenint el sou íntegrament, d’absència del treball per atendre’l. 
Gn"rgt‡qfg"ugt§"fÓ3"cp{"c"eqorvct"fgu"fg"nc"Ý"fg"nc"dckzc"rgt"ocvgtpkvcv0"Uk"gn"rctg"k"
la mare treballen, aquest dret només podrà ésser exercit per l’un o l’altre, acreditant 
per escrit que l’altre progenitor no l’ha sol·licitat. Aquest període de temps podrà 
dividir-se en fraccions de mitja hora. Tanmateix, podrà acumular-se a l’inici o al 
Ýpcn"fg"nc"lqtpcfc"fÓceqtf"cod"nc"Nngk"814224."fg"47"fÓcdtkn."fg"oguwtgu"tgncvkxgu"c"
la conciliació del treball amb la vida familiar.

El treballador/a pot optar, sempre que sigui possible segons les necessitats del 
servei, per compactar les hores que corresponguin de reducció de jornada en jornades 
consecutives senceres. El període de compactació ha d’ésser el que correspongui 
proporcionalment segons l’horari de jornada de treball.

17. En el cas d’adopció o acolliment es tindran els mateixos drets que per naixe-
ogpv"uk"gn"Ýnn"cfqrvcv"q"ceqnnkv"fiu"ogpqt"fg";"oguqu0"Uk"fiu"oclqt"fg";"oguqu"k"ogpqt"
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de 5 anys, el permís serà de 16 setmanes. En el cas que el pare i la mare treballin, 
només un d’ells pot exercir l’esmentat dret. La durada es computarà, a elecció del 
treballador, a partir de la resolució judicial o administrativa per la qual es constitueix 
l’adopció o acolliment.
3:0" Swk"rgt"tcqpu"fg"iwctfc"ngicn"vkpiwk"ewtc"fktgevc"fÓcniwp"ogpqt"fg"8"cp{u"

o un disminuït psíquic o físic que no faci una activitat retribuïda, tindrà dret a una 
reducció de jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre al 
ogp{u"wp"vgt›"k"wp"o§zko"fg"nc"ogkvcv"fg"nc"ugxc"fwtcfc0
3;0" Gp"ecuqu"fgiwfcogpv"lwuvkÝecvu."rgt"kpecrcekvcv"h‡ukec."ru‡swkec"fgn"e”plwig"

o del pare o la mare o el sogre/a, si conviuen amb el treballador/a, es podrà demanar 
també amb les mateixes condicions que el de guarda legal.

20. 9 dies de llicència per assumptes propis que es gaudiran dintre de l’any natural 
k"eqo"c"o§zko"Ýpu"cn"37"fg"igpgt"fg"nÓcp{"ugi¯gpv0"Cswguvu"uÓjcwtcp"fg"uqnánkekvct"
per escrit amb un mínim de 3 dies d’antelació per a tot el personal, excepte per 
causes majors o imprevistes.

Per a la resta de supòsits, cal atenir-se al que disposa el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.

En tot cas, els dies s’entenen com a dies feiners.

Article 15
Llicències no retribuïdes
Gn"vtgdcnncfqt1c"ncdqtcn"Ýz"cod"ofiu"fÓ3"cp{"fg"ugtxgk"ghgevkw"c"nc"eqtrqtcek„"rqv"

sol·licitar llicència sense remuneració per un termini no superior a 3 mesos.
Aquestes llicències s’atorguen dins del mes següent al de la sol·licitud, sempre que 

les necessitats del servei ho permetin. La duració acumulada d’aquestes llicències 
no pot ésser superior a 3 mesos cada 2 anys.

Article 16
Excedències
30" Gn"rgtuqpcn"Ýz"uÓjcwt§"fg"fgenctct"gp"ukvwcek„"fÓgzegfflpekc"xqnwpv§tkc"swcp"

es trobi en situació de servei actiu en un altre cos o escala de les administracions 
públiques, o ofereixi serveis a organismes o entitats del sector públic i no els cor-
respongui quedar en la situació prevista en el punt 4 d’aquest article.

2. També es podrà concedir excedència voluntària amb dret a reserva al lloc 
de treball al personal que ho sol·liciti per interès particular. Per sol·licitar aquesta 
excedència serà necessari haver ofert servei durant 2 anys a l’Administració.

Aquesta excedència no podrà tenir una durada inferior a 1 any, ni superior al 
nombre equivalent d’anys que s’acrediti de serveis a l’Administració, amb un mà-
xim de 10.

La sol·licitud de reingrés haurà de formular-se amb una antelació mínima de 30 
dies.

3. Els treballadors i les treballadores també tindran dret a un període d’exce-
fflpekc"xqnwpv§tkc."pq"uwrgtkqt"c"5"cp{u."rgt"vgpkt"ewtc"fÓwp"Ýnn1c"swg"ukiwk"ogpqt"
de 6 anys, ja sigui per naturalesa o per adopció, i es comptarà des de la data del seu 
pckzgogpv"q"fg"nc"ugxc"cfqrek„0"Gnu"Ýnnu"swg"xkpiwkp"fqpctcp"ftgv"cnvtg"eqr"c"wp"
nou període d’excedència.

El període de permanència en aquesta situació serà computable a efectes de 
triennis, consolidació del grau personal, reserva del lloc de treball i drets passius i 
el treballador/a tindrà dret a assistir a cursos de formació i/o reciclatge.

4. Es concedirà l’excedència per serveis especials com a conseqüència de la de-
signació del treballador o la treballadora per ocupar un càrrec públic de designació 
o elecció que impossibiliti l’assistència a la feina. L’exercici de càrrec sindical a 
l’àmbit comarcal, provincial o superior tindrà la mateixa consideració.

Aquesta excedència dóna dret a reingrés automàtic amb una prèvia petició del 
treballador o la treballadora, al còmput de l’antiguitat, a la consolidació del grau 
personal, i a la reserva del lloc de treball.
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5. Es podrà concedir excedència voluntària per agrupació familiar, amb una 
durada mínima de 2 anys i una màxima de 15, quan el cònjuge o amb qui es conviu 
tgukfgkzk"gp"wp"cnvtg"owpkekrk"rgt"jcxgt"qdvkpiwv"fguvkpcek„"fgÝpkvkxc"gp"nÓcfokpku-
tració o entitat pública com a laboral o funcionari.

CAPÍTOL 3
Accés i promoció professional

Article 17
Departament de Recursos Humans i registre de personal
30" Gn"Fgrctvcogpv"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"cuuwogkz"nc"iguvk„"vflepkec"k"cfokpku-

trativa de tot el personal al seu servei.
2. En el Departament de Personal hi haurà un registre de personal, on s’inscriurà tot 

el personal i on s’anotaran tots els actes que afectin la seva vida administrativa.
En cap cas no es podran incloure en nòmina noves remuneracions, sense que 

prèviament l’òrgan competent hagi fet resolució o l’acte pel qual haguessin estats 
reconegudes.
Gp"gn"tgikuvtg"pq"jk"rqft§"eqpuvct"ecr"fcfc"tgncvkxc"c"tc›c."tgnkik„."Ýnkcek„"ukpfkecn."

política o opinió del treballador/a, com tampoc cap informe mèdic.
El personal i els seus representants legals tindran lliure accés al seu expedient.

Article 18
Organització del treball

L’organització del treball és feina de la corporació, que ha d’establir els sistemes 
fg"tcekqpcnkv¦cek„."nc"oknnqtc"fg"oflvqfgu"k"rtqeguuqu"k"nc"ukornkÝecek„"fg"vcuswgu"
que permetin un millor i més alt nivell de prestació de serveis.

Els canvis organitzatius, individuals i/o col·lectius que afectin el personal en la 
oqfkÝecek„"fÓcniwpc"fg"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"rtgxkuvgu"gp"cswguv"Eqpxgpk."eqo"
també qualsevol norma que hagi de ser adoptada, es negociaran amb els represen-
tants del personal (a través de la Comissió d’Interpretació i Seguiment) regulat en 
aquest capítol i en un termini màxim de 15 dies.

Els representants del personal emetran un informe de trasllat total o parcial 
fÓkpuvcnáncekqpu"k"gn"eguucogpv"q"oqfkÝecek„"fg"nc"rtguvcek„"fg"ugtxgku"swcp"chgevkp"
personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni.

Article 19
EncuukÝecek„"rtqhguukqpcn"*xgwtg"cppgz"3+
Nc"encuukÝecek„"rtqhguukqpcn"vfi"rgt"qdlgevg"nc"fgvgtokpcek„"k"fgÝpkek„"fg"ngu"fkhg-

rents escales, grups i empraments en què poden ser agrupats els funcionaris/àries 
i el personal contractat laboral d’acord amb la titulació o formació exigida, el lloc 
de treball i les funcions que exerceixin.
NÓguecnc."itwr"k"gortcogpv"fgÝpgkz"nc"rtguvcek„"ncdqtcn"k"ngu"hwpekqpu"c"hgt"k"

determinar la carrera i promoció professional.
FÓceqtf"cod"nÓctvkeng"47"fg"nc"Nngk"5213;:6."uÓguvcdngkzgp"7"itwru"fg"encuukÝecek„."

d’ordenació per feina o categories.
El funcionari de carrera té dret, d’acord amb el que preveu l’article 141 del RDL 

781/1986, a ocupar un lloc de treball adequat a la seva escala o nivell i, com a 
mínim, a rebre les retribucions que estiguin assignades. Aquest model també serà 
d’aplicació al personal laboral.

Article 20
Relació o catàleg de llocs de treball
30" Jc"fg"ugt"nÓkpuvtwogpv"vflepke"c"vtcxfiu"fgn"swcn"gu"hcek"nÓqtfgpcek„"k"nc"encuukÝecek„"

dels llocs de treball i del seu personal, d’acord amb les necessitats dels serveis, i on 
es precisen les seves característiques essencials.
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2. La Relació de llocs de treball o catàleg inclourà l’enumeració de la totalitat dels 
llocs de treball existents en l’organització, ordenats per àrees de gestió, i expressats 
de la següent manera:

a) Denominació i característiques essencials (activitat professional, categoria, 
funcions, responsabilitat, etc.)
d+" Itwr"q"itwru"fg"encuukÝecek„"k"tgvtkdwekqpu"d§ukswgu"k"eqorngogpv§tkgu"cu-

signades, que concorden amb la taula retributiva de cada any.
e+" Pcvwtcnguc"*hwpekqpctk"q"ncdqtcn+0
f+" Tgswkukvu."eqorgvflpekgu"k"rgtÝn"rtqhguukqpcn"gzkikvu"rgt"nc"ugxc"gzgewek„."

ofltkvu."hqtocek„"gurge‡Ýec."gve0
g+" Eqfk"pwofltke"fÓkfgpvkÝecek„0
h+" Ukvwcek„"kpfkxkfwcnkv¦cfc"*xcecpv."eqdgtvc"fgÝpkvkxc"q"rtqxkukqpcn."q"cod"

reserva) i nom de la persona que l’ocupa i de la persona a qui s’ha de reservar, en 
el seu cas.

g) Sistema d’accés.
3. D’acord amb la seva potestat d’autoorganització, la corporació es reserva el dret 

c"tgcnkv¦ct"vqvu"gnu"guvwfku"swg"eqpukfgtk"qrqtvwpu"tgurgevg"nc"fgÝpkek„"fgnu"nnqeu"fg"
treball i les seves funcions. D’aquests estudis es facilitarà còpia a la representació 
dels treballadors.

4. L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor actualitzarà l’actual catàleg, per 
tgÞgevkt/jk"gnu"ecpxku"swg"uÓjcp"cpcv"rtqfwkpv0"Cswguvc"cevwcnkv¦cek„"jcwt§"fÓguvct"
enllestida abans de l’aprovació dels pressupostos de 2007 i
uÓjcwt§"fg"pgiqekct"gp"gn"octe"fg"nc"Oguc"Igpgtcn"fg"Pgiqekcek„0
70" Nc"etgcek„."uwrtguuk„"q"oqfkÝecek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"gu"hct§"rgt"okvl§"fg"ngu"

relacions de llocs de treball.
6. Anualment, la corporació plantejarà l’actualització de la plantilla orgànica i 

nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn."gp"gn"octe"fg"nc"Oguc"fg"Pgiqekcek„"k"cod"ect§evgt"
previ a l’aprovació dels seus pressupostos.

7. La Relació de llocs de treball és pública. Aquesta comprendrà totes les places 
k"ecvgiqtkgu"vcpv"fgn"rgtuqpcn"Ýz"eqo"fg"nÓgxgpvwcn."q"gn"fg"ect§evgt"vgorqtcn0

Article 21
Oferta pública d’ocupació

1. El conjunt de vacants que hi hagi en la plantilla i la Relació de llocs de treball 
formen l’oferta pública d’ocupació.

Estan vacants els llocs de treball dotats pressupostàriament que no estiguin ocupats 
rgt"rgtuqpcn"Ýz"fg"rncpvknnc"cod"ect§evgt"fgÝpkvkw"k"swg"pq"guvkiwkp"tgugtxcvu"rgt"
rgto‡u."gzegfflpekc"hqt›quc"q"kpecrcekvcv"vgorqtcn"pq"uwrgtkqt"c"3:"oguqu0

2. L’Ajuntament es compromet que els llocs de treball que actualment són ocupats 
cod"ect§evgt"vgorqtcn"rcuukp"c"ugt"eqdgtvu"fgÝpkvkxcogpv."okvlcp›cpv"nc"tgcnkv¦cek„"
d’una oferta d’ocupació.

3. L’oferta pública serà negociada amb els representants dels treballadors/ores, 
que vetllarà per la promoció del personal existent a la plantilla.

Article 22
Selecció de personal i provisió del llocs de treball (veure annex 2)

1. Almenys anualment, la corporació informarà per escrit els representants dels 
treballadors/ores del nombre de contractes temporals vigents, de la seva modalitat, 
antiguitat i durada previsible, així com de les previsions de contractació laboral, con-
tractació de serveis amb caràcter mercantil i de les assistències tècniques, d’acord amb 
el que preveu la Llei 2/1991, de 7 de gener, sobre drets d’informació dels representants 
fgnu"vtgdcnncfqtu"gp"ocvfltkc"fg"eqpvtcevcek„0"C"eqpvkpwcek„."gu"Ýzctcp"gnu"etkvgtku"fg"
selecció i la modalitat de contractació en Comissió d’Interpretació i Seguiment.

2. De les subcontractacions, assistències i actes de naturalesa administrativa 
i mercantil, que afectin les polítiques de personal, seran informats amb caràcter 
trimestral el representants de personal.
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Article 23
Adscripcions provisionals i comissions de serveis

1. Els llocs de treball es podran ocupar per mitjà d’una adscripció provisional 
únicament en els següents supòsits:

a) Remoció o cessament en un lloc de treball obtingut per concurs de mèrits.
b) Provinents d’amortització de llocs.
e+" Pqw"kpitfiu"cn"ugtxgk"cevkw"ugpug"tgugtxc"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn0
d) Per raons de salut en els casos d’embaràs o període de lactància.
e) Per raons de servei.
2. En casos excepcionals i amb reserva del lloc de treball, el personal podrà 

desenvolupar temporalment llocs o funcions diferents a les concretes del seu lloc 
de treball en els casos següents:

a) Per raons tècniques dels serveis a oferir que exigeixin la col·laboració de 
persones amb especials condicions professionals.

b) Per a la realització de tasques en el cas que hi hagi un volum de feina més alt 
i que no puguin ser ateses pel personal que habitualment ofereix aquests serveis.

c) Per a l’acompliment temporal d’un lloc de treball de provisió.
3. L’assignació de funcions o l’adscripció provisional es farà sempre per mitjà 

d’una resolució motivada entre el personal del mateix grup i categoria o el que 
formant part d’un grup inferior o diferent categoria tingui titulació o la formació 
que es requereix. Aquesta situació es mantindrà pel temps imprescindible o, per 
un termini màxim de 2 anys.

Tot això es comunicarà als representants de personal. La seva durada podrà 
prorrogar-se per acord amb els representants de personal.

4. El personal en comissió de serveis percebrà la totalitat de les seves retribucions 
d’acord amb el que li pertoqui pel lloc de treball que desenvolupa quan siguin superiors 
a les que venia percebent. En cap cas les seves retribucions no podran minvar.
Gnu"ugtxgku"qhgtvu"okvlcp›cpv"cfuetkrek„"rtqxkukqpcn"q"eqokuuk„"fg"ugtxgku"rqftcp"

comptar-se a efectes de mèrits, o consolidació del grau, o categoria personal.

Article 24
Carrera professional (Veure annex 1)

A l’efecte de carrera administrativa, com de retribucions, els llocs de treball es 
encuukÝswgp"gp"gnu"fkhgtgpvu"pkxgnnu"fg"eqorngogpv"fg"fguvkpcek„0

Tot treballador i tota treballadora té un grau personal que es correspon com a 
mínim amb el nivell de la seva categoria inicial.
Rgt"vcn"fg"fgÝpkt"cswguv"itcw"rgtuqpcn."nc"Eqokuuk„"fÓKpvgtrtgvcek„"k"Ugiwkogpv"

realitzarà un treball d’estudi del grau personal de cadascun dels treballadors/ores 
de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.
Pq"qduvcpv"ckz”."gn"rgtuqpcn"swg"fgugpxqnwrk"wp"nnqe"cod"wp"pkxgnn"uwrgtkqt"

consolida per cada 2 anys de serveis ininterromputs, o 3 amb interrupció, el grau 
superior en 2 nivells al que posseís, sense que en cap cas puguin superar el que 
correspongui al lloc desenvolupat.

El grau personal superior també es podrà consolidar amb la superació de cursos 
gurge‡Ýeu"k"cnvtgu"tgswkukvu"gurge‡Ýeu."swg"gu"fgvgtokpkp"rgn"Rng"fg"nc"eqtrqtcek„"k"
amb una negociació prèvia amb els representants de personal.

El procediment d’accés a aquests cursos es farà per concurs i tenint en compte 
criteris de mèrits i capacitat.

Article 25
Promoció interna

1. La promoció interna consisteix en l’ascens des d’una categoria d’un grup de 
titulació inferior a un altre de superior, o bé d’una categoria professional a una altra 
de diferent dins del mateix grup.

2. A l’efecte de promoció professional, l’ascens es farà per sistemes de concurs o 
concurs oposició subjectes als principis d’igualtat, mèrit i capacitat entre el perso-
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nal que tingui la titulació i els requisits demanats per al lloc en la Relació de llocs 
de treball, així com una antiguitat d’almenys 2 anys en el grup al qual pertanyin. 
Cswguv"ukuvgoc"csw‡"guvcdngtv"fiu"nÓ¿pke"rquukdng"rgt"ceegfkt."fg"hqtoc"fgÝpkvkxc."c"
un grup superior.

3. La titulació no serà un requisit indispensable per accedir a categories o 
qewrcekqpu"fgn"itwr"E."fgu"fg"ecvgiqtkgu"cÝpu"fgn"itwr"F."k"fgn"G"cn"F"cod"wpc"
cpvkiwkvcv"fg"32"cp{u"q"fg"7"k"cod"nc"uwrgtcek„"fÓwp"ewtu"gurge‡Ýe"fg"hqtocek„"cn"
qual s’accedirà per criteris objectius.

4. En les proves de selecció i en la fase de concurs, es tindrà en compte, entre 
d’altres, tenir un grau determinat, la valoració del treball fet en altres llocs, els cursos 
de formació i perfeccionament superats i l’antiguitat.

5. El personal, en la fase d’oposició, podrà quedar exempt d’aquelles proves o 
mèrits que ja hagi superat en l’oposició d’ingrés a la funció pública si les bases ho 
recullen així.

6. La corporació es compromet a donar publicitat de les places de promoció 
interna. Els criteris de promoció s’adequaran a la legislació vigent.

7. Els representants de personal formaran part dels tribunals, amb veu i vot, de 
totes les proves de selecció de personal, tant a les de promoció interna com a les 
d’oferta pública d’ocupació.

8. La formació és un element substancial del dret al treball, per això les parts 
signants d’aquest Conveni reconeixen el dret preferent dels empleats públics a 
promocionar-se per obtenir places de categoria superior que estiguin vacants a 
l’Ajuntament. Per fer possible aquesta promoció, les parts signants d’aquest Conveni 
Ýzgp"gn"ugi¯gpv<

a) Reconèixer el dret dels empleats públics locals a rebre una formació amb 
perspectives a la promoció dins de l’Administració.
d+" Swg"gnu"rtqegfkogpvu"fg"ugngeek„"uÓcfcrvkp"rgt"vcn"fg"hceknkvct"nc"rtqoqek„"

dels empleats públics de categories inferiors, valorant especialment la capacitació 
rebuda i els mèrits acumulats.

c) L’Ajuntament es reservarà un nombre de places vacants a determinar per la 
Comissió Paritària d’Interpretació i Seguiment del present Conveni per a promoció 
interna i d’acord amb la legislació vigent, però mai no serà inferior al 50%. S’hi 
podran presentar a aquestes places de promoció interna tots aquells empleats públics 
de la corporació que reuneixin els requisits necessaris. En el cas de ser una sola 
rnc›c"nc"eqpxqecfc."rtkogt"gu"hct§"nc"rtqoqek„"kpvgtpc."k"gp"ecu"fg"swgfct"fgugtvc."
es convocarà en oposició lliure.

d) Facilitar l’adaptació de l’horari dels empleats/ades públics per assistir als 
cursos de promoció professional.

9. En el cas que s’amortitzi algun lloc de treball no vacant, es proveirà al personal 
afectat un altre lloc de treball, almenys de la mateixa categoria o nivell equivalent, 
i sense detriment de les seves retribucions bàsiques i complementàries.

10. Durant el procés de nova assignació a un nou lloc de treball, es percebran 
les retribucions per tots els conceptes de l’últim lloc desenvolupat excepte el com-
rngogpv"gurge‡Ýe0

11. La corporació es compromet a facilitar l’ampliació de la jornada dels contractats 
a jornada parcial que voluntàriament es vulguin acollir, atenent els anys d’antiguitat 
a l’empresa, i les necessitats del servei on desenvolupa el seu treball.

12. L’Ajuntament es compromet a la no-utilització d’empreses de treball tem-
poral (ETT).

Article 26
Formació professional

La formació s’entén com un procés i necessitat d’aprenentatge personal i en grup 
on concorren l’anàlisi de pràctiques, informació, coneixements i capacitació i el 
desenvolupament de valors i habilitats orientats a aconseguir noves respostes i con-
ductes organitzatives i una millor capacitació per tal d’afrontar els nous reptes.
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La corporació procurarà la formació permanent, tant teòrica com pràctica de tot 
gn"rgtuqpcn"eqortflu"gp"nÓ§odkv"fgn"rtgugpv"Eqpxgpk."okvlcp›cpv"nc"ugxc"rctvkekrcek„"
en cursos d’especialització i perfeccionament, i sempre que aquests contribueixin 
a una millor prestació del servei.

1. La corporació destinarà anualment una partida pressupostària equivalent al 
0’5% del capítol 1 dels pressupostos municipals, per a la formació i perfeccionament 
del personal laboral i funcionari. De forma paral·lela cada any s’elaborarà un Pla 
de formació del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor que 
haurà de ser negociat entre la corporació i la representació del personal.

2. Les accions formatives podran ser de 2 tipus:
a) Organitzades per la corporació.
b) Individuals o col·lectives, organitzades per altres institucions o empreses.
Els treballadors/ores hauran de participar en els cursos de reciclatge que els 

siguin oferts. En aquest cas el temps destinat a la realització dels cursos comptarà 
plenament com de treball efectiu.

Es garanteix el dret de tots els treballadors/ores a accedir-hi a cursets de forma-
ció i reciclatge adients al seu nivell, categoria i condicions professionals, en un pla 
d’igualtat i publicitat.

En el supòsit que algun treballador/a sol·liciti de fer algun altre curs en què estigui 
interessat, s’estudiarà la seva viabilitat.

Els responsables de la corporació donaran trasllat als representants del personal, 
fg"vqvu"cswguvu"ewtuqu"k"vqvc"cswgnnc"kphqtocek„"swg"rwdnkswkp"gnu"fkctku"qÝekcnu"k"
sigui d’interès pel 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 voluntàriament assistir-hi.

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

Aquest fet comportarà que el temps d’assistència en horari laboral li compti a 
l’empleat públic com a treballat.

Les hores dels cursos seminaris o jornades realitzats fora de la jornada laboral 
en què el treballador s’inscrigui per interès de l’Ajuntament es computaran com a 
hores efectives de feina.
UÓcvqtictcp"clwvu"geqp”okeu"cn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fg"ect§evgt"Ýz"swg"ewtuk"guvwfku"

gp"egpvtgu"qÝekcnu"q"tgeqpgiwvu"swg"vkpiwkp"tgncek„"fktgevc"cod"gn"ugw"vtgdcnn"q"fg"
l’administració.

Aquest ajut consistirà a subvencionar la matrícula, així com altres despeses 
derivades de l’assistència al curs.
Cswguvu"clwvu"guvctcp"eqpfkekqpcvu"c"nc"Ýzcek„"fÓwp"rgt‡qfg"fg"rgtocpflpekc"c"

nÓClwpvcogpv"fg"4"cp{u0"Swg"jcwt§"fg"eqpuvct"gp"nc"tguqnwek„"gp"nc"swcn"uÓcrtqxk"nc"
concessió del corresponent ajut.

Article 27
Funcionarització

1. La corporació, amb negociació prèvia amb la representació sindical i en el 
octe"fg"nc"Oguc"fg"Pgiqekcek„."fgÝpkt§"vqvu"cswgnnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"eqdgtvu"rgt"
personal laboral que hagin de ser exercits per personal funcionari, d’acord amb el 
swg"fkurquc"nc"Nngk"4513;::."fg"4:"fg"lwp{="k"cod"nc"Ýpcnkvcv"swg"rwiwkp"rctvkekrct"
en les proves selectives d’accés i/o promoció als cossos i escales als quals s’adscri-
guin aquests llocs.

2. Als processos de funcionarització que es poguessin establir se’ls aplicarà com 
a mínim els següents criteris:

a) Les proves seran adequades al nivell professional del cos o escala correspo-
nent.

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.
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c) Es facilitarà als candidats i a les candidates la formació necessària per pre-
sentar-se a les proves en condicions idònies.
f+" Gp"gn"octe"fg"nc"Oguc"fg"Pgiqekcek„"gu"rqftcp"guvcdnkt"etkvgtku"rwpvwcnu"rgt"

l’administració del procés sobre la funcionarització.

CAPÍTOL 4
Condicions econòmiques

Article 28
Retribucions i increment salarial (Veure annex 1)
NÓcwiogpv"fg"tgvtkdwekqpu"fgn"rgtuqpcn"chgevcv"rgt"cswguv"Eqpxgpk"ugt§"Ýzcv"

anualment pel que determini la Llei de pressupostos generals de l’Estat i normativa 
concordant per a tota la funció pública.

Les retribucions bàsiques i complementàries del personal al servei de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Vilamajor tindran la mateixa estructura i la mateixa quantitat que 
les establertes amb caràcter bàsic per a tota la funció pública.

El personal podrà ser retribuït, almenys, pels següents conceptes:
a) El sou i els triennis que corresponguin al grup de titulació al qual es pertany. Les 

swcpvkvcvu"ugtcp"ngu"swg"xkpiwkp"tgÞgevkfgu"gp"nc"Nngk"fg"rtguuwrquvqu"fg"ecfc"cp{0
Els drets econòmics reconeguts per la Llei 70/1978, de 26 de desembre, en quan 

al reconeixement de serveis fets en qualsevol Administració pública, ja sigui com 
a funcionari o laboral, 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 produiran a partir del dia que es facin 3 anys 
fg"ugtxgku."k"ugtcp"tgeqpgiwvu"fÓqÝek"rgt"nc"swcpvkc"fgn"itwr"cn"swcn"gu"rgtvcp{0

b) El complement de destinació que correspongui al nivell del lloc que s’ocupi, 
amb la quantia que per cada any estableixi la Llei de pressupostos de l’Estat.

El complement de destinació serà revisat cas per cas una vegada aprovat el nou 
catàleg de llocs de treball.

Es podran percebre complements de destinació superiors en funció del grau 
consolidat per haver dut a terme amb anterioritat llocs de nivell superior. En cap 
cas no podrà ser superior al màxim previst per a cada grup.
e+" Gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe"tgvtkdwgkz"ngu"eqpfkekqpu"rctvkewnctu"fg"ecfc"nnqe"fg"

treball establertes en la relació de llocs de treball.
Aquestes condicions poden ser les següents:
30" FÓgurgekcn"fkÝewnvcv"vflepkec0
1.1. Formació i/o experiència.
1.2. Solució de problemes.
40" Guhqt›0
2.1 Físic.
4040" Ogpvcn"k"xkuwcn0
3. Responsabilitat o comandament.
3.1. Iniciatives.
3.2. Relacions amb els altres.
4. Treball.
4.1. Àmbit físic.
6040" Pqevwtpkvcv0
4.3. Jornada i horari.
5. Dedicació.
6. Incompatibilitat.
La suma de la quantia de cadascuna d’aquestes condicions particulars o factors 

hqtogp"gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe."cod"gn"xcnqt"swg"rgt"c"ecfcuewp"fÓgnnu"gu"fgvgtokpc"
gp"nc"vcwnc"fg"tgvtkdwekqpu"fgn"eqorngogpv"gurge‡Ýe0

L’assignació a cada lloc de treball de cadascuna d’aquestes condicions particulars 
es farà per mitjà de la Relació de llocs de treball.
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d) Les pagues extraordinàries per a tot el personal tindran la quantia d’1 men-
sualitat íntegra i s’abonaran en els mesos de juny i desembre.

e) El personal en període de pràctiques o temporal, en qualsevol de les seves 
modalitats, percebrà les mateixes retribucions que el personal funcionari o laboral 
Ýz"fg"nc"ugxc"ecvgiqtkc"k"nnqe"fg"vtgdcnn0

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

Article 29
Increment de retribucions. Clàusula de revisió

Els increments retributius per l’any 2007 seran com a mínim l’augment previst 
per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a tota la funció pública.

Anualment, les retribucions del personal s’incrementaran segons la previsió de 
l’IPC realitzada pel Govern en els PGE, tot i que durant el primer trimestre de l’any 
següent s’efectuarà a tot el personal un pagament corresponent a la pèrdua de poder 
adquisitiu produïda per la diferència d’aquesta previsió i l’índex real de l’IPC de 
nÓGuvcv"rwdnkecv"rgt"nÓKpuvkvwv"Pcekqpcn"fÓGuvcf‡uvkec0

Article 30
Pgiqekcek„"fg"ngu"eqpfkekqpu"tgvtkdwvkxgu
Nc"eqtrqtcek„"pgiqekct§"c"nc"Oguc"fg"Pgiqekcek„"ngu"oqfkÝecekqpu"fgn"eqorngogpv"

fg"fguvkpcek„"k"eqorngogpvu"gurge‡Ýeu"cuukipcvu"cnu"fkhgtgpvu"nnqeu"fg"vtgdcnn."vgpkpv"
rtgugpv"ngu"oqfkÝecekqpu"ngicnu"swg"rwiwkp"rtqfwkt/ug."k"gp"gn"ugw"ecu."gnu"ceqtfu"
swg"uÓceqpugiwgkzkp"c"nc"Oguc"fÓCfokpkuvtcek„"nqecn."guvcvcn"k1q"cwvqp”okec0

S’estudiarà l’aplicació d’un complement de productivitat per als treballadors/res, 
i quins seran els objectius per a assolir per cada grup.

Article 31
Programa sobre ordenació de les retribucions

1. Durant l’any 2007 es durà a terme un estudi de la valoració de llocs de treball 
per tal d’aconseguir una distribució adequada de quanties retributives entre els 
diferents conceptes.

2. L’estudi es negociarà amb els representants de personal.

Article 32
Plus de nocturnitat (Veure annex 1)

Es considerarà treball nocturn aquell que es realitzi habitualment en període 
nocturn una part no inferior a 3 hores de la seva jornada de treball, així com aquell 
que es prevegi que pugui realitzar en tal període (de 22.00 a 06.00 hores) una part 
pq"kphgtkqt"c"wp"vgt›"fg"nc"ugxc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"cpwcn0

Article 33
P”okpgu."rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu"k"cpvkiwkvcv

1. Tots els empleats públics percebran les seves retribucions, com a màxim, el 
dia 28 de cada mes o l’anterior d’ésser festiu. Si algun mes no estiguessin ingressa-
des les nòmines aquest dia, a petició de l’empleat públic, la corporació li abonarà 
cpvkekrcfcogpv"nc"p”okpc"okvlcp›cpv"vcn„"dcpectk0

2. Les pagues extraordinàries seran 2 a l’any. Una al mes de juny i una altra al 
ogu"fg"fgugodtg"c"ucnctk"tgcn"*ucnctk"dcug"-"vtkgppku"-"eqorngogpvu+0

3. Les retribucions del personal es percebran, a opció d’aquests, en 12 mensua-
litats i 2 pagues extraordinàries o bé en 12 mensualitats iguals.

4. Els empleats/ades públics de la corporació percebran l’antiguitat per triennis 
xgp›wvu"k"fg"hqtoc"cwvqo§vkec"fÓceqtf"cod"gn"itwr"fg"vkvwncek„"cn"swcn"gu"rgtvcp{k0"
Ngu"swcpvkvcvu"ugtcp"ngu"swg"xkpiwkp"tgÞgevkfgu"c"nc"Nngk"fg"rtguuwrquvqu"fg"ecfc"
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any. Els successius increments seran iguals que els establerts per a la resta de la 
funció pública.
70" Gnu"ghgevgu"geqp”okeu"fgnu"vtkgppku"ugtcp"tgeqpgiwvu"fÓqÝek"rgt"nc"swcpvkc"fgn"

grup al qual es pertany. En cas d’acumular triennis a diferents grups s’abonarà tot 
gn"rgt‡qfg"fÓcpvkiwkvcv"cewowncv"fÓceqtf"cod"ngu"swcpvkvcvu"Ýzcfgu"cn"itwr"uwrgtkqt"
(de manera que els triennis del grup inferior quedaran absorbits).

6. Les pagues extraordinàries de juny i desembre es percebran el dia 23 o anterior 
no festiu la de juny i abans del dia 22 la de desembre.

7. El personal que realitzi una jornada inferior a l’ordinària rebrà la retribució 
proporcional al nombre d’hores efectivament treballades.

Article 34
ItcvkÝecekqpu"k"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu"*Xgwtg"cppgz"3+
Ngu"rctvu"Ýtocpvu"fÓcswguv"Eqpxgpk."eqpuekgpvu"fg"nc"ukvwcek„"u”ekqncdqtcn"swg"

hi ha i amb l’objectiu d’afavorir la creació de llocs de treball, manifesten la volun-
tat de la no-realització de serveis extraordinaris tot potenciant-ne els mecanismes 
necessaris.

1. Els serveis extraordinaris fets per cada treballador i/o treballadora no podran 
sobrepassar les 80 hores anuals.
40" Gnu"tgrtgugpvcpvu"fgn"rgtuqpcn"ugtcp"kphqtocvu"fg"ngu"itcvkÝecekqpu"eqpegfkfgu"

als empleats públics de la corporació.
3. Tindran la consideració de treballs fora de la jornada (hores extraordinàries) 

els que excepcionalment puguin presentar-se més enllà de l’horari habitual de cada 
treballador, així com els desenvolupats en dies considerats com a descans setmanal 
a qualsevol centre o servei públic municipal, que per les seves característiques d’ús 
o atenció ho requereixi.

4. Les hores extraordinàries fetes degut a serveis extraordinaris realitzats es regis-
traran cada dia en el full de control o qualsevol altre sistema semblant, autoritzades 
pel responsable respectiu. Aquest full control estarà a disposició del treballador o 
treballadora. Es passarà una relació mensual de les hores extraordinàries fetes als 
representants dels treballadors.

5. A l’efecte de compensació o retribució es distingiran les hores extraordinàries 
fetes en dies feiners o festius, les nocturnes i les nocturnes festives.

Les nocturnes seran les hores compreses entre les 22.00 i les 06.00 hores i, les 
festives seran les que es facin en dissabtes i diumenges, en dies declarats festius 
en cada calendari laboral anual o en dies de descans setmanal de cada treballador. 
Les nocturnes festives seran les hores compreses entre les 22.00 i les 06.00 hores 
dels dies expressament declarats festius en el calendari laboral anual o en dies de 
descans setmanal de cada treballador o treballadora.

6. La realització de serveis extraordinaris requerirà, necessàriament, la volun-
tarietat del treballador o treballadora excepte aquelles hores que derivin de causes 
sobrevingudes per situacions d’emergència (incendis, protecció ciutadana, catàstrofes, 
etc.) i seran distribuïdes de forma equitativa entre tots els voluntaris.

7. La remuneració econòmica dels treballs fora de jornada o la seva compensa-
ció quedarà a criteri del treballador. La compensació de les hores extres es durà a 
terme sempre que sigui possible, i l’organització del servei ho permeti, amb temps 
de repòs excepte aquelles que es realitzi en festius. Aquelles hores extraordinàries, 
degudament autoritzades, que no siguin compensades seran remunerades d’acord 
amb el següent preu:

Exercici 2007

Grups C, D, E Euros

Feiners ........................................ 15,96
Festius o nocturns ...................... 21,28
Festius i nocturns .......................23,40
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Grup A i B Euros

Feiners .........................................19,15
Festius o nocturns ...................... 24,47
Festius i nocturns .......................26,60

Nc"tgvtkdwek„"jcwt§"fg"ugt"ghgevkxc"wp"eqr"Ýpcnkv¦cv"gn"ogu"gp"ewtu0
La compensació de les hores extraordinàries amb temps de repòs s’efectuarà 

d’acord amb la taula següent:
a) 1 hora extraordinària efectuada en dia feiner es compensarà amb 2 hores de 

descans.
b) 1 hora extraordinària efectuada en dia feiner i nocturna es compensarà amb 

2 hores i mitja de descans.
c) En festius, les hores extraordinàries no es compensaran, sinó que s’abona-

ran.
Les hores de descans acumulades per aquest motiu podran gaudir-se juntament 

amb altres períodes.
8. Per cada 800 hores extraordinàries fetes en cada servei o col·lectiu, s’haurà 

fg"etgct"wp"pqw"nnqe"fg"vtgdcnn0"Pq"gu"vkpftcp"gp"eqorvg."fkpu"fÓcswguvgu":22"jqtgu."
aquelles hores que corresponguin a formació en horari no laboral ni aquelles que 
derivin de processos electorals.

9. Les parts signants d’aquest Conveni acorden establir la diferència entre hores 
extraordinàries i els serveis especials derivats de les peculiaritats dels serveis públics 
que ha de proporcionar l’Ajuntament als ciutadans davant de situacions d’emergèn-
ekc"swg"gu"rwiwkp"rtqfwkt0"C"vcn"ghgevg"gu"fgnkokvgp"eqo"c"vcn"ngu"ecwugu"fg"hqt›c"
major, catàstrofes naturals, prevenció o reparació de sinistres o altres desperfectes 
extraordinaris i urgents.

10. En aquest sentit s’estableix l’existència d’una reserva de guàrdia a la Brigada 
Owpkekrcn"fÓQdtgu"k"Ugtxgku"swg"cevwct§"gp"ukvwcekqpu"fÓgogtiflpekc0

Cada any s’actualitzarà el preu de les hores extres d’acord amb l’IPC de 
Catalunya.

Article 35
Treballs de categoria diferenciada

D’acord amb la normativa vigent el personal al servei de l’Ajuntament té el 
ftgv"c"gzgtekt"ngu"hwpekqpu"eqttgurqpgpvu"c"nc"ugxc"ecvgiqtkc"k"nnqe"fg"vtgdcnn0"Pq"
obstant això i per necessitats del servei, se’l podrà destinar provisionalment a 
l’execució de tasques diferents i cobrarà sempre les retribucions complementàries 
cn"nnqe"fg"vtgdcnn"swg"tgcnogpv"guvkiwk"qewrcpv"q"c"ngu"ektewouv§pekgu"gurge‡Ýswgu"
del nou treball, si aquestes són 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 convoca-
tòria i provisió del lloc de treball vacant, llevat que el treballador afectat hi estigui 
d’acord.

Article 36
Dietes i indemnitzacions per raons del servei
30" Gn"rgtuqpcn"uqvoflu"c"nÓ§odkv"fÓcswguv"Eqpxgpk"swg"jcik"fÓghgevwct"fgurnc›cogpvu"

per raó del seu servei, causarà dret a les següents indemnitzacions de despeses:
c+" Fgurnc›cogpvu"fkpu"fg"nc"rtqx‡pekc"fg"Dctegnqpc<"UÓcdqpctcp"ngu"fgurgugu"

tgcnogpv"qecukqpcfgu"cod"nc"rtgugpvcek„"rtflxkc"fgnu"eqttgurqpgpvu"lwuvkÝecpvu0
d+" Fgurnc›cogpv"c"cnvtgu"nnqeu<"gn"swg"guvkiwk"rtgxkuv"ngicnogpv"q"tgincogpv§-

riament.
c) Transport en vehicle propi:
Cotxe: 0,26 euros / quilòmetre
Oqvq<"2.48"gwtqu"1"swkn”ogvtg
d) Transport públic: l’import dels bitllets.
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e) Sempre que sigui possible, es facilitarà un vehicle a l’empleat públic de la 
eqtrqtcek„"swg"jcik"fÓghgevwct"fgurnc›cogpvu"rgt"tc„"fgn"ugtxgk0

2. Dietes: amb aquestes quantitats es compensen les despeses originades per 
guvcfc"k"ocpwvgpek„"hqtc"fg"nc"tgukfflpekc"jcdkvwcn"Ýpu"c"wp"o§zko"fg<

Allotjamen: 50 euros
Ocpwvgpek„<"57"gwtqu
Dieta sencera: 85 euros
Les dietes hauran de ser prèviament autoritzades.
L’import s’actualitzarà automàticament cada any segons l’augment de l’IPC de 

nÓGuvcv"rwdnkecv"rgt"nÓKPG0
Com a norma general s’abonarà l’import de les despeses de manutenció prèvi-

cogpv"lwuvkÝecfgu0
50" Gnu"vtgdcnncfqtu1tgu"swg"vkpiwkp"Ýnnu"ocvtkewncvu"c"nÓgueqnc"dtguuqn"owpkekrcn."vkp-

ftcp"wpc"dqpkÝecek„"fgn"72'"fg"nc"eqttgurqpgpv"swqvc"ogpuwcn"fÓgueqnctkv¦cek„0

CAPÍTOL 5
Prestacions socials

Article 37
Incapacitat temporal: malalties i accidents

1. Dins dels 3 dies següents al primer d’absència per malaltia o accident, s’haurà 
fg"rtgugpvct"gn"eqttgurqpgpv"lwuvkÝecpv"fg"dckzc"oflfkec"k"ugvocpcnogpv"gnu"qrqtvwpu"
eqowpkecvu"fg"eqpÝtocek„0"Gn"eqowpkecv"fÓcnvc"gu"rtgugpvct§"gn"ocvgkz"fkc"fg"nc"
seva incorporació.

2. En el cas d’absència per indisposició per un temps no superior a 24 hores, 
només serà necessari comunicar-ho telefònicament al cap del servei.

3. Si la incapacitat laboral és per malaltia comuna o accident no laboral, la 
corporació li abonarà un complement que sumat al subsidi oportú que rebi de la 
Ugiwtgvcv"Uqekcn."rgtegdk"gn"322'"fg"vqvgu"ngu"ugxgu"tgvtkdwekqpu"Ýpu"swg"uÓkpeqtrqtk"
fg"pqw"c"nc"hgkpc."k"Ýpu"wp"o§zko"fg"3:"oguqu0

4. En cas d’accident laboral i malaltia professional o malaltia s’abonarà el 100% 
de les retribucions de la seva jornada ordinària des del primer dia de la baixa.

5. S’estableix també com a condició que les persones que es trobin en aquesta 
situació estaran obligades a sotmetre’s als controls mèdics que l’empresa, per mitjà 
dels seus serveis mèdics propis o aliens, estableixi.
80" Swcp"gu"eqortqxk."uqvc"gn"eqpvtqn"fg"nc"kpurgeek„"oflfkec."swg"gn"nnqe"fg"vtgdcnn"

o l’activitat prestada, perjudica o pot perjudicar un determinat treballador/a, aquell 
serà traslladat a un altre lloc més adient, prèvia petició.

Article 38
Assistència jurídica

La corporació garantirà l’assistència jurídica als treballadors que actuïn com 
a denunciants o denunciats en un judici com a conseqüència de l’exercici de les 
seves funcions.

Per tot el personal que desenvolupi treballs que puguin derivar responsabilitat civil 
q"rgpcn"rgt"nÓgzgtekek"fg"nnwtu"e§ttgeu."gu"eqpvtcevct§"wpc"r”nkuuc"fÓcuugiwtcp›c"c"e§ttge"
de la corporació, atenent les diferents situacions dels col·lectius professionals.

CAPÍTOL 6
Prestacions socials

Article 39
Cobertura de riscos

1. La corporació tindrà l’obligació de contractar i mantenir una pòlissa col·lectiva 
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amb una entitat asseguradora a favor de totes les persones al seu servei, així com 
fgnu"dgpgÝekctku"swg"cswguvu"cpqogpkp"rgt"guetkv"fcxcpv"fg"nc"eqorcp{kc"k"ugÓp"
lliurarà una còpia a cada treballador i treballadora.
40" NÓClwpvcogpv"uwduetkwt§"wpc"r”nkuuc"fÓcuugiwtcp›c"fg"tgurqpucdknkvcv"ekxkn."

en general per a tots el treballadors i treballadores de la institució.
3. Els treballadors/ores que ho desitgin podran augmentar la cobertura de la 

pòlissa aportant la diferència entre la quota satisfeta per l’ajuntament i la nova 
derivada de l’augment voluntari de la cobertura.

Article 40
Règim disciplinari

El treballador o la treballadora podrà ser sancionat per la corporació, d’acord 
amb el que preveu el Decret 243/1995 de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i normativa complementària o subsidiària que li sigui aplicable.

La imposició de sancions requerirà la instrucció d’un expedient disciplinari 
contradictori que s’iniciarà per mitjà d’un plec de càrrecs formulat per l’Alcaldia o 
persona en qui delegui i que contindrà la relació de fets imputats.

Es concedirà a l’interessat un termini de 10 dies perquè presenti el seu escrit de 
descàrrecs.

Transcorregut aquest termini es dictarà resolució imposant la sanció que pro-
cedeixi o sobreseïment de l’expedient en el termini d’uns altres 10 dies. Aquesta 
tguqnwek„"gu"pqvkÝect§"c"nÓkpvgtguucv"cod"kpfkecek„"fgnu"tgewtuqu"swg"jk"e§rkiwgp"k"
els terminis per interposar-los.

Els representants dels treballadors/ores seran informats de l’inici de l’expedient 
per causes molt greus i greus. També s’informarà els representants dels treballa-
dors i les seccions sindicals constituïdes de l’aplicació de retencions d’havers o de 
suspensió de funcions com a conseqüència d’una acció sancionatòria.
Swcpv"cnu"gorngcvu"r¿dnkeu"swg"rgt"oqvkw"fg"ucpek„"ukiwkp"uwurgpuqu"fg"hgkpc"

k1q"ucnctk."gp"nc"ocvgkzc"tguqnwek„"fg"ucpek„"gu"Ýzct§"nc"fcvc"fg"tgkpeqtrqtcek„"cn"
servei.

Article 41
Protecció de la dignitat

1. El personal al servei de l’Ajuntament té dret a que es respecti la seva intimitat 
i té dret a que la seva dignitat sigui considerada. És per això que es vetllarà per la 
seva protecció enfront d’ofenses verbals o físiques en general i també les de natu-
ralesa sexual.

2. Les ofenses verbals o físiques de qualsevol tipus de naturalesa contra treba-
lladors o treballadores, per part de companys, companyes, superiors o qualsevol 
persona que tingui o no relació directa amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 
seran considerades faltes greus o molt greus tenint en compte els fets i les circums-
v§pekgu"swg"eqpeqttkp"k"gu"rquctcp"gp"eqpgkzgogpv"fg"nc"Ýuecnkc."rtgugpvcpv/ug"eqo"
a part la corporació i els representants dels treballadors/ores.

CAPÍTOL 7
Garanties sindicals

Article 42
Ftgvu"fgnu"cÝnkcvu1cfgu

Es garanteix el dret de lliure sindicació i organització dels funcionaris/àries i 
vtgdcnncfqtu1qtgu."c"nc"pq/fkuetkokpcek„."rgtlwfkek"pk"ucpek„"rgt"tcqpu"fÓcÝnkcek„"q"
exercici dels drets sindicals.

En el cas que hi hagi incoació d’expedient disciplinari, s’haurà de donar audiència 
als seus representants sindicals.
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Article 43
Informació sindical

Es garanteix que els representants dels treballadors/ores (legals i sindicals) puguin 
accedir a tots els expedients relacionats amb assumptes de personal.

Conseqüentment, se’ls facilitarà una còpia dels pressupostos anuals de la corpo-
tcek„="nc"pqtocvkxc"fg"fgugpxqnwrcogpv"k"ngu"oqfkÝecekqpu"fg"etflfkv"eqttgurqpgpvu"
al capítol 1 i les ordres del dia i actes del Ple i Comissió de Govern, quan així es 
sol·liciti, i una còpia dels acords dels plenaris, comissions o resolucions adoptades 
en matèria de personal.

Article 44
Tauler d’anuncis

La corporació facilitarà als representants dels treballadors/ores un tauler d’anun-
cis en un lloc adient, decidit de comú acord, perquè puguin exposar propaganda i 
comunicats de caire sindical. Per això, a cada centre de treball, i amb una presència 
regular de més de 10 persones, hi haurà un d’aquests taulers.

Article 45
Facultats de la representació col·lectiva

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

1. Els representants del personal tindran dret a reunir-se per atendre les consultes, 
peticions, etc., de tots els empleats públics que ho sol·licitin.
40" Pq"gu"eqorvcdknkv¦ctcp"eqo"c"jqtgu"ukpfkecnu"ngu"swg"uÓwvknkv¦kp"rgt"c"nc"pgiq-

ciació i seguiment del Conveni.
3. La corporació facilitarà a la representació del personal el local i els mitjans 

materials necessaris pel compliment de les seves funcions.
4. Tots els membres de la representació del personal disposaran de 180 hores 

cpwcnu"rgt"gzgtekt"ngu"ugxgu"hwpekqpu0"Pq"qduvcpv"ckz”."gu"rqft§"icwfkt."rtflxkc"
comunicació, i sempre i quan el servei ho permeti, d’un major nombre d’hores per 
ecwugu"rwpvwcnu"k"lwuvkÝecfgu0

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

6. La corporació facilitarà a la representació del personal fotocòpia de totes 
cswgnngu"fkurqukekqpu"ngicnu"swg"rwdnkswkp"gnu"fkctku"qÝekcnu"k"ukiwkp"fÓkpvgtflu"nc-
boral i/o social.

7. Els representants tenen dret a la formació sindical. En aquest sentit l’Ajuntament 
els facilitarà l’assistència als cursos de formació, prèvia comunicació per escrit al 
consistori. L’assistència a cursos de formació sindical no li seran descomptats del 
seu crèdit horari.

8. Els membres de la representació dels treballadors amb responsabilitats sin-
dicals o polítiques de caire local, comarcal, provincial, autonòmic o estatal, se’ls 
concedirà el temps necessari per assistir als actes o reunions, quan siguin convocats 
per a això.
;0" Gnu"tgrtgugpvcpvu"fgnu"vtgdcnncfqtu"ugtcp"pqvkÝecvu"fg"vqvu"gnu"gzrgfkgpvu"k"

sancions. Així mateix podran assistir a les compareixences dels treballadors/ores 
expedientats, prèvia manifestació de l’interessat/ada.
320" Swcnugxqn"ecpxk"fg"nnqe"fg"vtgdcnn."swg"uwrquk"oqfkÝecekqpu"fg"hwpekqpu."

ecvgiqtkc."tgvtkdwek„"q"xctkcek„"jqt§tkc."gu"pqvkÝect§"rtflxkcogpv"cnu"tgrtgugpvcpvu"
dels treballadors.

En qüestions d’horaris es serà especialment respectuós i es procurarà que qual-
ugxqn"ecpxk"pq"ukipkÝswk"ecr"rgtlwfkek"rgt"c"nÓchgevcv1cfc0"Gp"gn"uwr”ukv"swg"ukiwk"
pgeguu§tkc"nc"oqfkÝecek„"fg"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"gu"hct§"vgpkpv"gp"eqorvg"nc"
millor estabilitat possible dels representants dels empleats/ades públics d’aquesta 
corporació. Els canvis de lloc de treball o condicions de treball no podran fona-
mentar-se en mesures arbitràries o sancionadores.
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Article 46
Competència i representació col·lectiva

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

1. Rebre informació de tots els assumptes de personal.
2. Plantejar i negociar els assumptes en matèria de personal: condicions de 

treball, horari, calendari, vacances, bestretes, contractacions i promocions in-
ternes.

3. La representació del personal tindrà dret a emetre informe previ, de caràcter 
pq"xkpewncpv."uqdtg"cswgnngu"fgekukqpu"gp"ocvfltkc"fg"rgtuqpcn0"Pq"qduvcpv"ckz”."
la no-realització dels informes anteriors no comportarà, en cap cas, la nul·litat de 
nÓceqtf."ugortg"k"swcp"uÓjcik"uqnánkekvcv"cod"cpvgncek„"rtflxkc"uwÝekgpv."k"ock"cod"
un termini inferior a 2 dies hàbils.

4. La lliure expressió de les seves opinions en les matèries que siguin de la seva 
competència.

5. La garantia de no ser discriminat/ada en la promoció econòmica o professi-
onal a causa de l’exercici de la seva representació i dins de l’any següent d’expirar 
la representació.

6. La capacitat jurídica per exercir accions administratives o judicials en tot el 
que fa referència a l’àmbit de la seva competència.

Article 47
Assemblees

Els empleats/ades podran exercir el seu dret a reunir-se en assemblea i disposaran 
d’un màxim de 72 hores anuals (6 hores mensuals).

1. Estan legitimats/ades per convocar assemblea i formular la corresponent sol-
licitud d’autorització:

a) Els representants dels treballadors/ores.
b) Els delegats de les seccions sindicals reconegudes.
c) Un mínim d’un 40% dels empleats/ades.
2. Correspon al president de la corporació rebre la convocatòria i comprovar el 

compliment dels requisits següents:
a) Formular-se amb una antelació mínima de 48 hores.
b) Assenyalar el dia, hora, el lloc i l’ordre del dia.
c) Dades dels signants que hauran d’estar legitimats com es preveu anterior-

ment.
d) La convocatòria haurà d’estar dirigida a tot el personal a qui afecta aquest 

Conveni.
e) Si en el termini de 48 hores, no hi ha cap objecció, podrà celebrar-se sense 

cap altre requisit posterior.

Article 48
Serveis mínims

En cas d’assemblea, vaga legal o circumstàncies similars, els serveis mínims 
seran negociats amb els representants del personal.

CAPÍTOL 8
Salut laboral

Article 49
Salut laboral

1. A l’empara de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals 
i el seu posterior desenvolupament, el personal al servei de l’Ajuntament de Sant 
Rgtg"fg"Xkncoclqt"vfi"ftgv"c"wpc"rtqvgeek„"gÝec›"gp"ocvfltkc"fg"ugiwtgvcv"k"ucnwv"gp"gn"
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treball. La corporació té l’obligació de promoure, formular i aplicar, una adequada 
política de prevenció de riscos. En aquest sentit, les parts es comprometen a col-
laborar estretament per augmentar el nivell de salut i seguretat en el treball, així 
com la correlativa obligació de l’empleat/ada públic que ha d’observar i posar a la 
pràctica les mesures de prevenció de riscos que s’adoptin legalment i reglamentà-
riament 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, im-
minent o inevitable i no compta amb la protecció adequada. S’haurà de comunicar 
tan aviat com sigui possible al responsable del servei.
e+" Xkiknct"nc"ugxc"ucnwv"fktkikfc"c"fgvgevct"rtgeq›ogpv"rquukdngu"ocnu"qtkikpcvu"

pels riscos a què està exposat.
d) Rebre una formació adequada en salut laboral en temps computable com a 

hores de treball
e) Totes aquelles altres competències i obligacions determinades per la legislació 

vigent.
2. La corporació haurà de:
a) Promoure, formular i aplicar una política de seguretat i higiene adequa-

da als seus centres de treball i facilitar la participació dels treballadors/ores 
en aquesta tasca. També haurà de garantir una formació adequada i pràctica 
en aquestes matèries als treballadors i les treballadores de nou accés, o quan 
canviïn de llocs de treball i s’hagin d’aplicar noves tècniques, equips i materi-
als que puguin ocasionar riscos al treballador/a, als seus companys/anyes o a 
terceres persones.

El treballador/a està obligat a seguir aquests ensenyaments i a realitzar les pràc-
tiques que es facin dins de la jornada de treball o en altres hores compensades, en 
aquest últim cas, del 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, eines de treball, manipulació de productes 
o procediments.

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

Article 50
Revisió mèdica

La corporació garantirà la realització d’una revisió mèdica anual, de caràcter 
xqnwpvctk."c"vqv"gn"rgtuqpcn0"Nc"tgxkuk„"ugt§"itcvw•vc"k"eqpÝfgpekcn0"Gn"vgoru"gorngcv"
serà considerat com a treball efectiu.
NÓgzrgfkgpv"oflfke"ugt§"eqpÝfgpekcn."vqv"k"swg"nÓkpvgtguucv"q"nc"kpvgtguucfc"vkpft§"

coneixement del seu resultat.

Article 51
Protecció de l’embaràs

Durant l’embaràs, i quan hi hagi un risc diagnosticat pel metge, per molt petit que 
pugui ser, 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.

Article 52
Segona activitat

L’Ajuntament estudiarà la possibilitat de passar a una segona activitat, depenent 
de cada cas concret als treballadors/res a partir dels 55 anys, sempre de mutu acord 
entre ambdues parts i sense repercussió en el salari.
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Article 53
Roba de treball (Veure annex 1)

1. La corporació facilitarà la roba adequada de treball al personal que ofereixi 
serveis en aquells llocs de treball que impliquin un desgast de peces superior al 
normal o que requereixin especials mesures de seguretat i protecció, com al per-
sonal que hagi d’usar uniforme i almenys 2 vegades a l’any. També es facilitarà 
tqdc"k"ecn›cv"korgtogcdng"cn"rgtuqpcn"swg"jcdkvwcnogpv"jcik"fg"hgt"nc"ugxc"hgkpc"c"
la intempèrie.
40" Nc"tqdc"swg"eqttgurqpiwk"cn"rgt‡qfg"fÓguvkw"uÓjcwt§"fg"nnkwtct"cdcpu"pq"Ýpcnkv¦k"

gn"ogu"fg"ocki"k"nc"fÓjkxgtp"cdcpu"fg"Ýpcnu"fg"ugvgodtg0
Anirà a càrrec de la persona a la qual se li lliurin aquestes peces de roba la seva 

conservació i la neteja.
3. La durada de les peces de vestir no tindrà cap efecte si el deteriorament, no 

reparable, fos conseqüència del servei, amb un informe previ del responsable del 
servei. En conseqüència es farà la reposició immediata d’aquella roba que per raons 
alienes al treballador, resulti deteriorada.

4. Els uniformes seran obligatoris per als col·lectius de vigilància municipal, 
brigada d’obres, brigada de jardineria, conserges d’equipaments i/o dependències, 
qtfgpcpegu"k"pqvkÝecfqtu0"Gn"ugw"¿u"fiu"qdnkicvqtk"fwtcpv"gn"vgoru"fg"vtgdcnn0"Swgfc"
prohibida la seva utilització fora d’aquest.

5. Els contractats de forma temporal també tindran garantit el subministrament 
fg"tqdc"k"ecn›cv"cfgswcv"cnu"vtgdcnnu"swg"fgugpxqnwrkp."k"c"nÓflrqec"fg"nÓcp{"gp"nc"swcn"
prestin els seus serveis.

DISPOSICIONS FINALS

1. La corporació o els seus empleats públics faran saber a la Comissió Paritària 
d’Interpretació i Seguiment del Conveni tots aquells dubtes, discrepàncies i con-
Þkevgu"swg"gu"rqfgp"rtqfwkt"eqo"c"eqpugs¯flpekc"fg"nc"kpvgtrtgvcek„"k1q"crnkecek„"fgn"
present Conveni, per tal que emeti un dictamen o actuï de la forma reglamentària 
prevista.

2. En l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni les condicions mínimes del personal 
funcionari equivalen a les que corresponen als laborals de la mateixa categoria i 
antiguitat.

50" Vqvu"gnu"ftgvu"k"dgpgÝeku"tgiwncvu"gp"cswguv"Eqpxgpk"rqftcp"ugt"uqnánkekvcvu"rgnu"
gorngcvu1fgu"r¿dnkeu"okvlcp›cpv"wpc"rgvkek„"guetkvc."swg"jcwt§"fg"vgpkt"tgurquvc"gp"
un termini màxim de 15 dies hàbils.

60" Pqofiu"cnu"ghgevgu"fg"fgfweekqpu"rgt"fgueqorvgu"rgt"xcic."gn"e§newn"gu"hct§"
d’acord amb els següents criteris referits a 1 dia: retribucions bàsiques i comple-
mentàries. Referides a 1 mes, dividit entre 30 dies.

5. Els descomptes fets als empleats públics, ocasionats per l’exercici del dret de 
xcic."gu"fguvkpctcp"c"nÓclwv"uqnkfctk"cod"ngu"QPI"fgfkecfgu"cn"vtgdcnn"uqnkfctk"cod"
el tercer món.

6. Aquest Conveni serà presentat a l’autoritat laboral competent, per tal de regis-
trar-lo i publicar-lo d’acord amb el que s’estableix a la normativa vigent.

ANNEX 1

Vigilància municipal

1. Àmbit funcional i personal
El present Acord afecta tot el personal de la vigilància municipal de Sant Pere de 

Vilamajor en qualsevol situació laboral.
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2. EncuukÝecek„"rtqhguukqpcn
El personal de la vigilància municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

s’integra en la plantilla municipal dins de la subescala de serveis especials de l’Ad-
okpkuvtcek„"gurgekcn."k"uÓguvtwevwtc"gp"ngu"ecvgiqtkgu"rtqhguukqpcnu"Ýzcfgu"gp"nc"Nngk"
16/1991 de policies locals de Catalunya.

3. Carrera professional
El règim d’accés i la carrera professional de la vigilància municipal s’ajustarà 

gurge‡Ýecogpv"c"nc"Nngk"3813;;3"fg"rqnkekgu"nqecnu"fg"Ecvcnwp{c0
L’Ajuntament iniciarà i promourà l’ampliació de la plantilla de la vigilància 

municipal, sempre dins dels límits de la disponibilitat pressupostària, per tal d’ade-
quar el nombre d’agents amb les necessitats actuals del servei i amb el creixement 
fgoqit§Ýe"rtgxkuv0

4. Règim retributiu
L’estructura i règim de les retribucions són les establertes legalment per a la 

funció pública local.

5. Retribucions bàsiques
Les retribucions bàsiques (sou i triennis), així com les seves quanties, són les 

guvcdngtvgu"ngicnogpv"ugiqpu"nc"encuukÝecek„"gp"7"itwru"*C."D."E."F."k"G+0

6. Complement de productivitat
Està destinat a retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès 

i iniciativa amb què el treballador desenvolupa la seva feina.
El pagament del complement de productivitat es farà mensualment amb la nò-

mina corresponent.

7. Règim horari
Cod"ect§evgt"igpgtcn."gn"pqodtg"fg"fkgu"fg"vtgdcnn"c"nÓcp{"gu"Ýzc"gp"438."tguwnvcpvu"

del següent càlcul: 365 dies/any, menys 104 dies corresponents a 2 dies de descans 
ugvocpcnu."ogp{u"34"hguvkwu"qÝekcnu."ogp{u"4"hguvkwu"nqecnu."ogp{u"44"j§dknu"fg"
vacances i 9 dies per assumptes propis.

La distribució ordinària de jornada de treball s’estableix en torns o cicles de 
treball que es succeeixen ininterrompudament al llarg de l’any.

Es garanteix com a mínim 26 caps de setmana.
El responsable del cos elaborarà un quadrant o full de servei ordinari anyal on 

Ýzct§"gnu"vqtpu"fgnu"ogodtgu"fg"nc"xkikn§pekc"owpkekrcn."cswguv"swcftcpv"guvct§"
gncdqtcv"cdcpu"fg"nc"Ýpcnkv¦cek„"fgn"ogu"fg"fgugodtg"fg"nÓcp{"gp"ewtu0

Posteriorment s’elaborarà un calendari detallat de forma trimestral que estarà 
llest com a mínim 15 dies abans de l’acabament del trimestre anterior i on es tindrà 
en compte les necessitats del servei, la distribució exacta dels dies de festa, treball 
i vacances, així com els corresponents horaris diaris dels torns, i que en tot cas ha 
de respectar els límits establerts per a la jornada de treball i els períodes de treball 
i descans legalment establerts.
Cswguv"swcftcpv"vtkoguvtcn"rqft§"ugt"oqfkÝecv"gp"gnu"ecuqu"rtgxkuvqu"rgt"nc"nngk"

i per necessitats del servei prèvia aprovació de l’Alcaldia.
Com a màxim es treballaran 7 dies seguits, a continuació dels quals hi haurà un 

mínim de 2 dies seguits de descans.
Es gaudirà com a mínim de tants caps de setmana de descans com de treball.
Aquests 2 darrers punts quedaran suspesos en el període de vacances i segons 

necessitats extraordinàries del servei degudament motivades.
Els vigilants municipals podran sol·licitar efectuar permutes entre ells per can-

xkct"gn"vqtp"fg"vtgdcnn"q"fg"hguvgu"swg"gu"vkpiwk"rncpkÝecv."ugortg"swg"ug"pÓkphqtok"
el responsable del cos.

Es garanteix el dret al gaudiment del descans setmanal a la data prevista als 
swcftcpvu"fg"ugtxgk"k"uk"rgt"tcqpu"fg"ugtxgku"gzvtcqtfkpctku"uÓjcp"fg"oqfkÝect"
aquestes dates els efectius afectats seran recompensats amb la devolució dels dies 
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treballats. Per aquest motiu la Prefectura haurà de vetllar per la reducció dels serveis 
extraordinaris i optimitzar el màxim possible els recursos humans de què disposi 
el servei ordinari.

Els membres de la vigilància municipal tindran dret a gaudir anualment de 22 
dies hàbils de vacances (o els dies que en proporció els correspongui si el temps 
en actiu és menor), en el període comprès entre els dies 1 de juny i 30 d’octubre 
de cada any, ambdós inclusivament, llevat de petició escrita manifestada en sentit 
contrari i subordinat a les necessitats del servei.
Gn"ecngpfctk"q"rnc"fg"xcecpegu"gu"Ýzct§"cdcpu"fg"nÓ¿nvkoc"ugvocpc"fgn"ogu"fg"oct›"

okvlcp›cpv"nnkuvc"r¿dnkec."k"pq"gu"rqft§"oqfkÝect"uk"pq"fiu"rgt"rgvkek„"fg"nÓkpvgtguucv"
i amb el vistiplau del responsable del cos que valorarà la incidència en el servei del 
canvi. Els torns de vacances seran consensuats, i en cas de desacord s’establiran 
torns rotatius, prevalent el criteri de l’antiguitat.
Gn"eqogp›cogpv"k"nÓcecdcogpv"fg"ngu"xcecpegu"gu"hctcp"fkpu"fgn"rgt‡qfg"cdcpu"

guogpvcv."swg"pqofiu"gu"rqft§"oqfkÝect"rgt"hgt/nq"eqkpekfkt"cod"wp"fknnwpu"c"ghgevgu"
de no trasbalsar la rotació dels torns.

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

de treball, de 30 minuts per torn.
En el cas que es realitzin jornades de treball de més d’11 hores continuades, s’afe-

girà a aquest temps uns altres 30 minuts. Aquest total de 60 minuts es podrà dividir 
en 2 períodes al llarg de la jornada, essent un d’ells de com a mínim 15 minuts.

A efectes de gaudir d’aquest descans l’Ajuntament habilitarà adequadament una 
sala o local on hi hagi els elements necessaris per mantenir, escalfar i prendre els 
menjars amb les condicions necessàries.

Donat que el servei que presta aquest cos és de caràcter excepcional i no es pot 
suspendre per prendre aquests descansos, sinó que el vigilant de servei, mentre 
els pren, haurà d’estar atent a qualsevol requeriment urgent que se li pugui fer. 
Es compensarà mensualment per no poder gaudir completament d’aquests des-
cansos.

9. Hores extraordinàries
Es consideren hores extraordinàries les treballades en qualsevol dels 14 dies 

declarats com a festius, segons el calendari laboral aprovat per la Generalitat de 
Catalunya.
Gu"eqpukfgtgp"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu"ngu"swg"gzegrekqpcnogpv."okvlcp›cpv"cwvq-

rització, es fan a més a més de l’horari habitual de cada treballador. A efectes de 
la retribució, les quantitats s’estableixen a la següent taula on es distingeixen les 
hores fetes en dies laborals, les fetes en horari nocturn i les fetes en dies festius pel 
vigilant en concret.

Es consideren com a hores nocturnes les que es facin en el torn de nit, in-
dependentment de l’hora a la que aquest s’iniciï. Així doncs s’entendrà com a 
nocturnes les 8 hores comptabilitzades des de l’inici programat del torn de nit 
i les efectivament treballades pel personal que va iniciar el seu servei diari en 
aquest torn.

Les hores extraordinàries es computaran mensualment i s’hauran d’abonar en 
la nòmina següent.
Exercici 2007

Feiners: 15,96 euros.
Feiners o nocturns: 21,28 euros.
Feiners i nocturns: 23,40 euros.

10. Pqevwtpkvcv
Donat que els vigilants municipals realitzaran la seva jornada en torns rotatius, 

de manera que part d’aquests torns s’efectuaran en horari nocturn, rebran una 
compensació per aquest concepte de 170 euros. Aquesta compensació s’abonarà 



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725;"Î"4030422: 89

a les nòmines de forma constant i independentment dels dies que el vigilant hagi 
treballat en horari nocturn, doncs per la pròpia rotació dels torns tots acabaran 
realitzant el mateix nombre de jornades en aquest horari.

12. Assumptes propis
UÓjcwtcp"fg"fgocpct"cod"nÓcpvgncek„"uwÝekgpv"rgt"rqfgt"tgcnkv¦ct"gnu"ecpxku"

necessaris als torns dels altres vigilants. La denegació d’aquests permisos haurà 
de ser motivada.

13. Roba de treball
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor facilitarà a tots els membres de la vigilància 

municipal les peces de roba i l’equipament corresponent al seu lloc de treball.
El lliurament del vestuari d’hivern es farà com a màxim el 15 de setembre i el 

d’estiu abans del 15 d’abril.
Als membres de nova incorporació se’ls lliurarà un joc complet (però amb 2 

camises i 2 pantalons), en relació al seu lloc de treball habitual, i un joc de peces 
d’abric i contra la pluja, si s’escau.

Els representants dels vigilants municipals participaran en la selecció de les peces 
de roba i d’altre equipament a adquirir.

És obligatori l’ús de l’uniforme complet durant tota la jornada laboral, i n’està 
prohibida la utilització fora d’aquesta. Es determinarà reglamentàriament la com-
posició de l’uniforme d’estiu i el d’hivern, així com la data concreta en què s’haurà 
de canviar d’un a l’altre.

L’equipament d’ús comú serà lliurat a la plantilla per un sol cop, i s’anirà reposant 
segons el seu deteriorament, garantint en tot moment el seu bon estat de revista i 
funcionament.

Les peces d’uniforme d’ús personal que pateixin un major desgast s’aniran reno-
vant anualment sense necessitat de petició de l’interessat (camises, pantalons, botes 
i sabates) i segons convingui i a petició d’aquest les que no pateixen tant desgast 
(abric, impermeable, botes d’aigua, etc.)

Es podrà, d’acord amb els representants de la plantilla, proposar la renovació de 
determinades peces de l’uniforme o de l’equipament d’ús comú o personal, que 
rgn"rcu"fgn"vgoru."cxgp›qu"vflepkeu."q"ecpxku"fg"pqtocvkxc"crnkecdng."jcikp"swgfcv"
ocnoguqu."fgvgtkqtcvu"q"pq"eqorngkzkp"gÝec›ogpv"nc"ugxc"hwpek„0

En tot cas i en el termini màxim de 5 anys s’haurà de renovar la pràctica totalitat 
de les peces de l’uniforme, així com dels seus complements.

Les peces de l’uniforme i els seus complements que corresponen als vigilants 
municipals són les que a continuació es relacionen (sense detriment de les normes o 
reglaments d’uniforme que es determinin o d’altres peces o elements que es cregui 
convenient incorporar):

Abric amb folre interior desmuntable
2 pantalons a l’any (1 d’estiu i 1 d’hivern)
4 camises a l’any (2 d’estiu i 2 d’hivern)
1 polar bicolor d’alta visibilitat
1 impermeable de 2 peces
1 corbata
1 passador de corbata
1 parell de botes de campanya (per any)
1 parell de sabates (per any)
1 gorra de plat
1 boina
1 cinturó de 2 peces i sivella de plàstic
1 manilles
1 funda per les manilles
1 xiulet
3"ctoknnc"tgÞgevqtc
3"fghgpuc"k"Ðvcncj‡Ñ
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1 botes d’aigua
1 guants d’hivern
3"lqe"fg"rqnckpgu"k"ocpgiwkpu"tgÞgevqtu
2 escuts del municipi i 2 números d’agent
1 equip de comunicacions portàtil

14. Renovació del permís de conduir
Donat que és condició indispensable per al desenvolupament del lloc de treball, 

s’abonaran íntegrament les despeses de renovació del permís de conduir a tots els 
ogodtgu"fg"nc"xkikn§pekc"owpkekrcn0"Pq"uÓkpenqwgp"ngu"fgurgugu"fg"iguvqtkgu"pk"
similars.

15. Festius recuperables
En cas d’assistència a judici en dia festiu, s’entendrà com a recuperable.

16. Serveis especials
Els vigilants municipals que treballin al torn de nit dels dies 23 de juny, 24 de 

desembre o 31 de desembre, tindran la consideració de Servei Especial i rebran 
wpc"itcvkÝecek„"fg"372"gwtqu"rgt"pkv"vtgdcnncfc."gn"rcicogpv"fg"nc"swcn"ug"hct§"c"nc"
mensualitat de la nòmina corresponent.

17. Prolongació de la jornada
Si arribat el cas, per necessitats del servei, fes falta que els vigilants municipals 

treballessin 40 hores setmanals o realitzessin torns per cobrir les 24 hores de 
servei, rebran un complement per prolongació de jornada establert en 220 euros 
mensuals. Fent-se el pagament juntament amb la nòmina corresponent i amb el 
eqttgurqpgpv"cwiogpv"ugiqpu"nÓKRE"fg"nÓGuvcv"rwdnkecv"rgt"nÓKpuvkvwv"Pcekqpcn"
d’Estadística.

ANNEX 2

Escola Bressol Municipal

Article 1
Selecció i accés de personal

La selecció del personal es farà d’acord amb el reglament del personal al servei 
de les entitats locals, del Reial decret 214/1990.

Els representants dels treballadors tindran veu i vot en les comissions que s’es-
tableixin en totes les proves de contractació i selecció, i pel que fa a les bases seran 
informats prèviament i podran emetre informe al respecte.

Article 2
Jornada de treball

El calendari laboral de l’Escola Bressol es regirà pel calendari establert pel De-
partament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per als centres docents.

La jornada de treball dels educadors de l’escola bressol serà de 37,5 hores set-
manals, distribuïdes en 30 hores lectives, 5 hores complementàries i 2,5 hores de 
treball setmanal no necessàriament al centre, per fer informes, recerca de material 
i d’informació, reunions, participació en xerrades o cursets.

Respecte a les diferents tipologies de jornada s’estableix que aquestes podran ser 
de jornada continuada o jornada partida.

Es reserva una setmana abans i una setmana després de l’inici i tancament de 
curs escolar, mitja jornada, per tasques de programació i avaluació sense càrrega 
lectiva.
Nc"rtkogtc"ugvocpc"fg"ewtu."gu"eqogp›ct§"cod"nÓcfcrvcek„"fgnu"kphcpvu"k"

les treballadores gaudiran de reducció de jornada, essent aquesta de 5 hores 
diàries.
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Article 3
Vacances
Gn"rgt‡qfg"fg"xcecpegu"fÓguvkw"ugt§"fg"52"fkgu"pcvwtcnu0"Ngu"xcecpegu"fg"Pcfcn"

i Setmana Santa seran les que marqui el calendari escolar de la Generalitat de 
Catalunya.
Ckz‡"ocvgkz"gu"icwfkt§"fg"4"fkgu"fg"nnkwtg"eqpÝiwtcek„"swg"ugtcp"gnu"swg"Ýzk"gn"

Consell de Participació.

Article 4
Baixes per malaltia o accident laboral
Nc"rtgugpvcek„"fgn"eqowpkecv"qÝekcn"fg"ocncnvkc"gzrgfkv"rgn"hcewnvcvkw"eqttgurq-

nent serà obligatòria, a partir del tercer dia de malaltia i serà renovat setmanalment 
mentre duri la situació d’incapacitat temporal. La presentació dels comunicats de 
dckzc."fg"eqpÝtocek„"fg"nc"dckzc."ckz‡"eqo"fg"nÓcnvc"jcwtcp"fg"ugt"rtgugpvcvu"c"nc"
direcció de l’escola en un termini màxim de 3 dies a l’emissió, la no presentació 
fgnu"eqowpkecvu"k"pq"gu"rgt"ecwuc"lwuvkÝecfc."fqpct§"nnqe"c"wpc"hcnvc"fkuekrnkp§tkc"
de caràcter lleu.
Pq"qduvcpv"ckz”"k"ukiwk"swkp"ukiwk"gn"rgt‡qfg"fg"dckzc"rtgxkuv."fgu"fgn"rtkogt"fkc"

l’empleat afectat, haurà d’avisar telefònicament al seu coordinador comunicant la 
inassistència al treball.

L’Ajuntament es reserva la facultat de comprovació de les baixes per malaltia.

Article 5
Formació, reciclatge i promoció

Els treballadors tindran dret a la promoció, a la formació i a un perfeccionament 
professionals constants. La corporació vetllarà i col·laborarà a la formació dels seu 
personal, elaborarà polítiques de formació, reciclatge i capacitació professional 
d’acord amb les necessitats detectades conjuntament.

En el marc de la legalitat aplicable, els treballadors tenen dret a la promoció 
professional, accedint preferentment a les places de superior categoria que restin 
vacants, sempre que compleixin els requisits inherents a les esmentades places i 
superin les proves per accedir-hi.

Els cursos de formació permanent i reciclatge es faran la primera quinzena de 
juliol, a l’institució Rosa Sensat i el cost d’aquest anirà subvencionat al 100% per 
part de l’Ajuntament i constarà en el pressupost anual.



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"725;"Î"4030422:92

ANNEX 3

Taules salarials

FNV<"fgpqokpcek„"nnqe"fg"vtgdcnn="IE<"itwr"fg"encuukÝecek„="TD<"tgvtkdwekqpu"d§ukswgu="EF<"eqorngogpv"fg"fguvkpcek„="E<"eqorngogpvu="P<"pkxgnn="S<"
swcpvkc="PO<"pqo="PNV<"p¿o0"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn="VC<"vqvcn"cpwcn0"G<"gurge‡Ýeu="GPHJG<"gurgekÝe."pqevwtpkvcv."hguvkwu"k"jqtgu"gzvtgu0

3.4 Annex de personal de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
A) Funcionaris
I. Escala d’administració general

 CD C 
FNV" IE" TD" P" S" PO" S" PNV" VC
Secretari-interventor B 16.577,26 26 9.859,92 E 16.676,10 1 43.113,28
Tècnic administració B 13.222,72 26 9.859,92 E 6.342,42 1 29.425,06
Adm. responsable activ.
culturals C 20.073,20 22 14.399,56 E 7.887,04 2 42.359,80
Adm/va. Serv. Generals C 54.474,90 22 35.998,90 E 14.527,80 5 105.001,60
Total  104.348,08  70.118,30  45.433,36  219.899,74

II. Escala d’administració especial

 CD C
FNV" IE" TD" P" S" PO" S" PNV" VC
Tècnic economista A 15.579,90 26 9.859,92 E 6.446,30 1 31.886,12
Ctswkvgevg"vflepke"O0" D" :0949.26" 48" 80729.6:" G" 587.76" 3" 370822.28
Ecr"xkikn§pekc"O0" G1F" 9075:.66" 36" 60529.32" GPHJG" 38082:.98" 3" 4:0676.52
Xkikncpv"owpkekrcn" G1F" 590553.4:" 34" 3:0584.62" GPHJG" 85065:.42" 7" 33;0353.::
Ciwv¦kn1pqvkÝecfqt" G" 9075:.66" :" 40943.54" G" 350869.84" 3" 450;29.5:
Total  69.176,66  39.036,90  86.858,80  218.979,74

(07.310.131)
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RESOLUCIÓ
TRE/3860/2007, de 26 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de 
l’Acord de revisió salarial per al període 1.4.2007-31.3.2008 del Conveni col·lectiu 
de treball de l’empresa Montesa Honda, SA (centre de treball de Santa Perpètua 
de Mogoda) (codi de conveni núm. 0810031).

Vist el text de l’Acord de revisió salarial per al període 1.4.2007-31.3.2008 del 
Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fg"nÓgortguc"Oqpvguc"Jqpfc."UC"*egpvtg"fg"vtgdcnn"fg"
Ucpvc"Rgtrflvwc"fg"Oqiqfc+."uwduetkv"rgnu"tgrtgugpvcpvu"fg"nÓgortguc"k"rgnu"fgnu"ugwu"
treballadors el dia 18 d’abril de 2007, i de conformitat amb el que disposen l’article 
;204"k"5"fgn"Tgkcn"fgetgv"ngikuncvkw"313;;7."fg"46"fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"
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 
Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 gener, d’estructuració i de rees-
tructuració de diversos departaments de l’Administració de la Generalitat; el Decret 
44514226."fg";"fg"oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"
de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial 
del Departament de Treball i Indústria; el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments 
de l’Administració 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 de l’Acord de revisió salarial per al període 1.4.2007-
53050422:"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fg"nÓgortguc"Oqpvguc"Jqpfc."UC"*egpvtg"
fg"vtgdcnn"fg"Ucpvc"Rgtrflvwc"fg"Oqiqfc+"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:32253+"cn"Tgikuvtg"
de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

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

Barcelona, 26 de juliol de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD
de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Montesa Honda, 
SA (centre de treball de Santa Perpètua de Mogoda), per al període 1.4.2007-
31.3.2008

Representants
Rgt"rctv"fg"nÓgortguc<"Octegn"Ucp¦"k"Lqufi"Oct‡c"Xktvq0
Rgt"rctv"fgn"Eqokvfl"fÓGortguc<"Ocpwgn"Iqp¦ƒng¦."Guvgdcp"Icttkfq."Iqp¦cnq"

Hgtpƒpfg¦."Lwcp"H0"Dq¦c."Fkgiq"Rgtgktc."Fgnh‡p"Kpuc."Ctecfkq"I„og¦."Oct‡c"èp-
igngu"Nczkq."Lqufi"Ocpwgn"Ecdtgtc."Ocpwgn"Nwpc."Htcpekueq"L0"Ewgnnq."Lwcp"Htcpeq"
k"Okiwgn"èpign"Twk¦0
C"Ucpvc"Rgtrflvwc"fg"Oqiqfc"*Dctegnqpc+"gp"fcvc"3:"fÓcdtkn"fg"4229."gu"tgwpgkzgp"

les persones esmentades en les seves respectives representacions i acorden:
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	 als anys 2006-2007 (codi de conveni núm. 1702051).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3832/2007, de 22 de novembre de 2007, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord d’aprovació de les taules salarials definitives per a 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses magatzemistes dedicades a la 
	importació, l’exportació, la manipulació, l’envasat, la torrefacció i la comercialització a l’engròs i al detall de fruits secs de les províncies de Barcelona, Lleida i Girona (codi de conveni núm. 7902175).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3859/2007, de 18 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 0813452).
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	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	EDICTE
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	de 29 de novembre de 2007, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 5 de setembre de 2007, d’adjudicació d’obres per a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (exp. 110005232/07/PNSP).
	EDICTE
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