
Dijous, 12 de març de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, sobre l'acord de Ple que modifica l'article 19 de l'acord de condicions  
de treball

El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de 27 de febrer de 2015, ha adoptat l'acord següent:

"Després d'analitzar les problemàtiques i funcionament del model retributiu de les situacions d'IT sorgit de l'aplicació del 
Reial Decret Llei 20/2012, la Mesa de negociació en data 26 de gener de 2015 va acordar modificar l'article 19 de 
l'Acord de condicions de treball en el sentit que ara es proposa.

Per tot l'exposat, el regidor delegat que subscriu proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següents ACORDS:

1. Modificar l'Acord de condicions de treball en el sentit de canviar la taula de l'article 19 que passa a ser substituïda per 
la següent:

SUPÒSIT JUSTIFICACIÓ
Les que siguin conseqüència directa d'una situació de violència de genere, 
d'acord amb l'establert a la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre

Qualsevol  de  les  proves  admeses  en  dret  per  justificar 
aquesta circumstància en els termes recollits en la norma 
legal o desenvolupament de la mateixa

La causa del procés ha requerit hospitalització (ingrés hospitalari amb una 
duració superior a 24 hores) 

Justificant de l'hospital acreditatiu de l'ingrés hospitalari

La causa del procés ha requerit intervenció quirúrgica Informe  del  metge  que  ha  emès  la  baixa  o  del  centre 
hospitalari acreditatiu d'haver-se intervingut quirúrgicament

La causa del procés està originada per un embaràs Informe  del  metge  que  ha  emès  la  baixa  en  el  qual 
s'especifiqui que la causa ha estat originada per la situació 
d'embaràs o presenta risc pel mateix

El primer procés d'IT després d'un període continuat de 6 mesos sense que 
s'hagi  tingut  cap procés d'IT comptadors des de la finalització de l'últim 
procés d'IT o de l'inici de la relació de servei

Per al còmput d'aquests processos no es tindran en compte 
les baixes originades pels supòsits dels punts anteriors

2. Aquest acord serà d'aplicació als processos d'IT iniciats des del dia següent a la seva aprovació pel ple municipal, 
mantenint-se l'actual model per als processos iniciats abans d'aquesta data. Per al còmput dels 6 mesos, no computaran 
les baixes iniciades amb l'anterior model i que van ser tractades com supòsit excepcional.

3. Passat un any d'aplicació del nou model es tornarà a fer una anàlisi del seu funcionament i, si escau, es podran 
realitzar les modificacions que s'estimin adients.

Sant Adrià de Besòs, 2 de març de 2015
La regidora delegada de Recursos Humans, Filomena Cañete Carrillo

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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