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Article 45
Capacitats dels representants col·lectius dels
empleats públics

Els òrgans de representació electes tindran
capacitat jurídica per exercir accions adminis-
tratives o judicials en tot allò relatiu a l’àmbit de
les seves competències per decisió majoritària
dels seus membres.

Article 46
Competències dels representants col·lectius dels
empleats públics

Els òrgans de representació electes tindran
les següents competències:

a) Rebre la més completa informació dels
assumptes que afecten el personal de la respec-
tiva entitat local, això per conducte dels respon-
sables de personal d’aquesta.

b) Investigar i informar-se, per iniciativa
pròpia de totes les qüestions que afecten el per-
sonal de la respectiva entitat local, disposant
a tal fi de lliure accés, consulta i reproducció
gratuïta de tota la documentació relativa a
aquestes qüestions, per simple compareixen-
ça i manifestació verbal sense que sigui neces-
sari formular sol·licituds o obtenir autoritzaci-
ons per escrit a l’efecte. En aquest sentit, els
caps de les dependències o serveis en què es
trobi documentació relativa a aquests assump-
tes estaran obligats a facilitar-la permetent la
seva consulta i reproducció, sense perjudici de
les garanties que s’estimi adient adoptar per
evitar la pèrdua dels documents, així com de
les responsabilitats en què els sol·licitants po-
guessin incórrer per incompliment del deure de
reserva professional.

c) Plantejar i negociar davant els correspo-
nents òrgans resolutoris de l’entitat local, per
conducte del responsable de personal, tots els
assumptes que procedeixin en matèria de per-
sonal, formar part amb veu i vot de l’elabora-
ció de les bases de les diferents convocatòries,
condicions de seguretat i salut en el desenvolu-
pament del treball i règim d’assistència, segure-
tat i previsió social, en allò que sigui competència
de l’entitat.

d) Participar i intervenir en la fase prepara-
tòria del procés de formació de la voluntat ad-
ministrativa orientada a l’adopció de qualsevol
resolució en la matèria esmentada en la lletra
c) anterior.

Article 47
Indemnitzacions per despeses de desplaçament

Els delegats sindicals de les centrals sindicals
majoritàries i els representants col·lectius del
personal laboral tindran dret a percebre indem-
nitzacions per despeses de desplaçament i die-
tes si és el cas, en els casos següents:

Per assistència a les reunions de la Mesa de
Negociació General, o comissions i subcomis-
sions de seguiment control, o d’altres genera-
des.

Per assistir a reunions fora del centre de tre-
ball a assessors o a les seves centrals sindicals.

Per assistir a reunions o assemblees amb tre-
balladors de l’Ajuntament de Matadepera o del
Patronat Municipal de Cultura de Matadepera,
fora del seu centre de treball.

Article 48
Del dret de participació dels empleats públics

Els empleats públics locals a través de les
seccions sindicals i/o els òrgans de representa-

ció electes tindran dret a participar en la fase pre-
paratòria del procés de formació de la voluntat
administrativa orientada a l’adopció de qualse-
vol resolució en matèria de personal, condicions
de seguretat i salut en el desenvolupament del
treball i règim d’assistència, seguretat i precisió
social.

Article 49
Del dret de reunió dels empleats públics de l’A-
juntament de Matadepera

El personal de les entitats locals podrà exercir
el dret de reunió amb els requisits i condicions
assenyalats aquí.

49.1 Els empleats públics, membres d’una
secció sindical podran reunir-se, sense cap per-
judici de les seves retribucions, durant la jornada
de treball, fins a 20 hores anuals i en tot cas fora
de l’horari d’atenció al públic.

49.2 Estan legitimats per convocar reunions
dels afiliats a una secció sindical els correspo-
nents delegats sindicals.

49.3 Estan legitimats per convocar reuni-
ons del personal d’una entitat local en el seu
conjunt:

49.3.1 Organitzacions sindicals, directament
o a través dels delegats sindicals.

49.3.2 Òrgans de representació electes.
49.3.3 Qualsevol empleat públic, sempre que

el seu nombre no sigui inferior al 40% de la plan-
tilla.

49.4 Els requisits per celebrar una reunió
dels afiliats a una secció sindical o del personal
en general són els següents:

49.4.1 Formular amb una antelació mínima
de 48 hores, llevat de casos excepcionals.

49.4.2 Assenyalar l’hora i el lloc de celebra-
ció.

49.4.3 Remetre dades dels signants que acre-
ditin estar legitimats per convocar la reunió.

49.4.4 Si en el termini de 24 hores següents
a la data en què es va registrar la sol·licitud d’au-
torització, el president de l’entitat o persona
delegada no formula objeccions, per escrit, al
respecte, podrà celebrar-se sense altre requisit
posterior.

49.4.5 Les reunions podran tenir caràcter
general o realitzar-se per serveis, dependènci-
es o centres de treball.

49.4.6 No existirà cap tipus de limitació per
celebrar reunions fora de la jornada de treball,
llevat de la seguretat d’instal·lacions i dependèn-
cies i que la seva realització tingui lloc quan es
trobin oberts els llocs de reunió o la seva ober-
tura no suposi dificultats importants.

Article 50
Del dret de negociació col·lectiva empleats pú-
blics de l’Ajuntament de Matadepera

50.1 Els empleats públics al servei de les
administracions locals tindran dret a la partici-
pació en la determinació de les condicions de
treball conforme a allò disposat als punts d’a-
quest article:

50.1.1 A fi de possibilitar la participació dels
empleats públics en la determinació de les se-
ves condicions de treball, es constituirà una
Mesa de Negociació en la qual estaran presents
els representants de les entitats locals i les orga-
nitzacions sindicals més representatives, així com
els sindicats que hagin obtingut el 10% o més
dels representants a les eleccions celebrades a
l’àmbit de l’Administració local de la Comunitat
Autònoma.

50.1.2 Aquesta Mesa negociarà la proposta
d’acord regulador de les condicions de treball
dels empleats públics al servei de l’Administra-
ció local.

50.2 A l’objecte d’institucionalitzar la repre-
sentativitat a les negociacions que afecten les
entitats locals radicades a la circumscripció ter-
ritorial actual de la Comunitat Autònoma de
Catalunya, se seguiran els següents criteris:

50.2.1 La composició de la Mesa de Negoci-
ació serà paritària i els seus components en
nombre no superior a 13 per cada una de les
parts.

50.2.2 Les decisions de cada part de la Mesa
es prendran per majoria del 60% dels compo-
nents.

50.2.3 L’acord exigirà el vot favorable, d’al-
menys, el 60% de cada part a la Mesa.

50.3 A nivell de cada entitat local es podrà
constituir una mesa de negociació, la compe-
tència de la qual s’estendrà als temes d’aquest
Acord i aquells temes que no hagin estat ob-
jecte de decisió en aquest Acord.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1. Els pactes no previstos, o situacions es-
pecials que es puguin portar a terme durant la
vigència del present conveni, hauran de ser ne-
gociats entre la representació del personal de
l’Ajuntament.

2. El present Acord deroga expressament
tots aquells altres pactes, acords, etc., així com
el seu contingut, tant individuals com col·lectius,
que haguessin existit amb anterioritat, sempre
que no suposin una actuació més favorable pel
personal.

3. En el que no ha estat disposat o regulat en
el present Acord, cal atenir-se al que s’estableix
en la legislació vigent que resulti d’aplicació.

(06.095.025)

RESOLUCIÓ
TRI/3889/2005, de 25 d’octubre, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació de l’Acord re-
gulador de les condicions de treball del personal
funcionari de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès per als anys 2005-2009 (codi de conveni
núm. 0812222).

Vist l’Acord regulador de les condicions de
treball del personal funcionari de l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès subscrit pels repre-
sentants de l’empresa i pels dels seus treballa-
dors el dia 30 de setembre de 2005, i d’acord amb
el que disposen l’article 36 de la Llei 7/1990, de
19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i par-
ticipació en la determinació de les condicions de
treball dels empleats públics (BOE núm. 173, de
20.7.1990), en relació amb el que estableixen la
disposició final 1.2 de la Llei orgànica 11/1985,
de 2 d’agost, de llibertat sindical; l’article 11.2
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; el Re-
ial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, sobre trans-
ferència de serveis de l’Estat a la Generalitat de
Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i
conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desem-
bre, de reestructuració de les delegacions terri-
torials del Departament de Treball; el Decret
296/2003, de 20 de desembre, de creació, deno-
minació i determinació de l’àmbit de competèn-
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cia dels departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004,
de 20 de gener, d’estructuració i de reestructu-
ració de diversos departaments de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificat pel Decret 223/
2004, de 9 de març, de reestructuració d’òrgans
territorials de l’Administració de la Generali-
tat;

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

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord regu-
lador de les condicions de treball del personal
funcionari de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès per als anys 2005-2009 (codi de con-
veni núm. 0812222) al Registre de convenis dels
Serveis Territorials del Departament Treball
i Indústria a Barcelona.

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

Barcelona, 25 d’octubre de 2005

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director dels Serveis Territorials
a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
de les condicions de treball del personal funci-
onari de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
per als anys 2005-2009

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Finalitat

El present Acord de condicions té com a fi-
nalitat la regulació de les condicions de treball
del personal funcionari de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès. Són objectius primor-
dials de l’Acord:

a) La unificació de la normativa relativa a
condicions de treball, tant del funcionariat com
del personal laboral al servei de l’Ajuntament,
fins i tot pel que fa referència als drets passius.

b) En la mesura que sigui legalment possible,
l’assimilació del règim jurídic del personal fun-
cionari respecte a l’aplicable al personal labo-
ral.

Article 2
Àmbit personal

Els pactes continguts en aquest Acord són
d’aplicació tant pel que fa al personal funcionari
de carrera de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès com al personal interí que cobreixi tem-
poralment els llocs de treball reservats a perso-
nal funcionari.

En resten expressament exclosos el personal
eventual que ocupi càrrecs de confiança o asses-
sorament especial i els càrrecs electes de la cor-
poració.

Article 3
Àmbit temporal

a) Aquest Acord entra en vigor l’endemà de

la ratificació corresponent feta pel Ple munici-
pal, si bé els seus efectes es fan retroactius a
partir de l’1 de gener de 2005.

b) L’Acord té una vigència fins al 31 de de-
sembre de 2009, i serà tàcitament prorrogable
d’any en any a partir d’aquesta data, llevat de
denúncia expressa i escrita d’alguna de les parts,
formulada amb un mínim d’1 mes d’antelació
des del termini inicial de vigència o a partir d’al-
guna de les seves pròrrogues.

En el supòsit de denúncia, la Comissió De-
liberadora ha de quedar constituïda 15 dies
abans del termini final de la vigència de l’A-
cord.

c) En el supòsit de pròrroga d’aquest Acord,
l’increment de les retribucions del personal
afectat s’ajusta, en tots els conceptes i de ma-
nera individual, als percentatges establerts per
als funcionaris públics, en la Llei de pressupos-
tos generals de l’Estat que correspongui.

Article 4
Vinculació amb altres normatives

a) Les normes contingudes en aquest Acord
regulen les relacions entre l’Ajuntament i el
personal funcionari amb caràcter general. Amb
caràcter supletori, o en allò que no hi estigui
previst, hi són aplicables les normes regulado-
res de la funció pública, i també les disposicions
de caràcter general i altres normes concordants,
especialment el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.

b) Les millores retributives i de condicions
de treball que es puguin establir en el futur per
disposició legal o reglamentària només tenen efi-
càcia i són d’aplicació quan, considerades en el
seu conjunt i en còmput anual, superin les con-
dicions d’aquest Acord, també valorades en el
seu conjunt i en còmput global anual.

c) S’hi respecten les situacions personals vi-
gents que ultrapassin les condicions pactades en
aquest Acord, així com altres acords que hi
puguin estar vinculats.

d) Les condicions pactades formen un tot
orgànic i indivisible, i als efectes de la seva apli-
cació pràctica hi són considerats globalment o
anualment, segons procedeixi.

e) Les condicions fixades en aquest Acord es
consideren mínimes, raó per la qual qualsevol
pacte contrari entre l’Ajuntament i el seu per-
sonal en perjudici objectiu d’aquest no preval-
drà sobre el que aquí s’estableix.

Article 5
Comissió Paritària de Seguiment

a) A partir de l’entrada en vigor d’aquest
Acord es constitueix una Comissió Paritària de
Seguiment, integrada per 3 representants de la
corporació i 3 de la Junta de Personal, la funció
de la qual és vetllar per al seu compliment. Així
mateix, en formen part, amb veu però sense vot,
un membre de cada secció sindical, legalment
representada en aquest Ajuntament.

b) En cas de denúncia i revisió de l’Acord és
aquesta mateixa Comissió la que establirà el ca-
lendari de reunions i el Pla de negociació de
l’acord posterior.

c) Les normes de funcionament, així com
l’elecció del president/a i del secretari/ària, es de-
terminen de comú acord. Són funcions pròpies
de la Comissió Paritària:

1. La interpretació de l’Acord.
2. L’arbitratge en totes les qüestions que les

parts sotmetin a la consideració de la Comissió.

3. Qualsevol altra qüestió que s’estableixi en
aquest Acord.

d) En el supòsit que es consideri la viabilitat
d’una Comissió Paritària de seguiment unitària
per al personal funcionari i laboral, ha d’estar
composta per 4 representants de la corporació
i per 4 representants conjunts de la Junta de
Personal i del Comitè d’Empresa. També han
de formar-ne part, amb veu però sense vot, 1
membre de cada secció sindical, legalment re-
presentada en aquest Ajuntament.

e) Expressament s’acorda la submissió al
sistema arbitral, previst al Consorci d’Estudis,
Mediació i Conciliació de l’Administració Lo-
cal.

f) Aquesta Comissió es reunirà si ho dema-
na prèviament un terç, com a mínim, dels mem-
bres de qualsevol de les parts.

CAPÍTOL 2
Condicions de treball

Article 6
Jornada laboral

El còmput d’hores de treball efectiu és de
1.554 hores cada any.

Pel que fa a la Policia Local, s’estableix una
jornada de 1.658 hores anuals, percebent un
complement d’ampliació de jornada per la di-
ferència resultant entre les 1.554 hores esmen-
tades en el primer paràgraf d’aquest article i
1.602 hores. Així mateix, s’estableix una retri-
bució específica per a les restants 56 hores (equi-
valents a 7 dies festius segons el calendari ofi-
cial de festes de la Generalitat de Catalunya,
però que en el cas de la Policia Local es treba-
llen).

Article 7
Horari laboral

Tipologies de jornades amb caràcter general:
1. Jornada ordinària: en aquest tipus de jor-

nada s’hi inclouen aquells llocs de treball que re-
quereixen la cobertura dels dies feiners, de di-
lluns a divendres.

Dins d’aquesta jornada, s’estableixen 3 mo-
dalitats: ordinària, de matí; ordinària, de tarda,
i ordinària, partida. Aquesta distribució admet
la possibilitat de diverses franges horàries:

De 8 a 15 hores, amb una flexibilitat horària
de 15 minuts entre les 8 i les 8.15 hores, la recu-
peració dels quals s’ha de fer entre les 15 i les
15.15 hores del mateix dia.

De 9 a 15 hores, per al personal que desitgi
acollir-s’hi i d’acord amb les necessitats del ser-
vei, amb una flexibilitat horària de 15 minuts entre
les 9 i les 9.15 hores, la recuperació dels quals s’ha
de fer entre les 15 i les 15.15 hores dins del ma-
teix dia. En aquest cas, la recuperació de les 5
hores setmanals restants s’ha de fer a partir de les
16 hores, i amb un màxim de 2 tardes per setmana.

De 15 a 22 hores, amb una flexibilitat horà-
ria de 15 minuts entre les 15 i les 15.15 hores, la
recuperació dels quals cal fer-la entre les 14.45
i les 15 hores del dia següent.

Es poden aplicar horaris de jornada partida
sota els criteris següents:

Ha d’existir un projecte tècnic que justifiqui
i defineixi amb claredat els programes o projec-
tes previstos. La Comissió Paritària ha de conèi-
xer, estudiar i emetre un informe sobre aquest
projecte. L’òrgan municipal competent cal que
en dicti la resolució final.
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En tot cas, la realització de la jornada par-
tida és una decisió voluntària, presa pel perso-
nal, sense que en cap cas es pugui produir el
canvi a aquesta modalitat de jornada per ne-
cessitats del servei ni per acord entre l’Ajun-
tament i el treballador/a afectat, llevat dels
supòsits en què la representació col·lectiva del
personal conegui el projecte, participi en la
presa de decisions i hi intervingui per conside-
rar els interessos dels afectats. Aquesta volun-
tarietat no és necessària en els supòsits de nous
nomenaments posteriors a la signatura i l’apro-
vació d’aquest Acord.

En tots els supòsits de nou establiment de la
jornada partida, la realització d’aquesta amb el
consentiment exprés de l’Ajuntament compor-
tarà una compensació econòmica específica fins
a un màxim de 97,58 euros per mes, d’acord amb
el nombre de dies setmanals d’aplicació de la
jornada partida.

Durant el termini de vigència de l’Acord,
l’Ajuntament manifesta que únicament podrà
implementar l’horari de jornada partida en els
serveis d’informació (serveis d’atenció ciutada-
na).

2. Jornades especials: s’inclouen en aquest
apartat les jornades de treball d’aquells col·-
lectius que, per les seves característiques funci-
onals i de prestació de servei públic, no es pu-
guin acoblar a les jornades que, amb caràcter
general, s’han definit anteriorment. En aques-
tes jornades especials s’hi inclouen els col·lectius
següents:

Jornada continuada en torns rotatoris de la
Policia Local:

Torn de matí: de 6 a 14 hores.
Torn de tarda: de 14 a 22 hores.
Torn de nit: de 22 a 6 hores.
El personal de la Policia Local que treballi en

règim de torns gaudirà de descans en caps de set-
mana alterns.

Així mateix, la totalitat d’aquest col·lectiu
haurà de treballar efectivament els dies 29, 30
i 31 d’agost.

Personal adscrit a la Unitat de Serveis: de
dilluns a divendres, de 8 a 15 hores. No obstant
això, durant els mesos d’abril a setembre, l’ho-
rari laboral és de 7 a 14 hores.

El personal amb funcions de reg té una jor-
nada, a l’estiu, de 6 a 13 hores. Tanmateix, en
relació amb aquest personal i durant l’estiu (del
15 de juny al 15 de setembre) s’acorda expres-
sament que es pot fer un torn de matí i un altre
de tarda, de la mateixa durada.

Si les necessitats del servei justificades i ur-
gents ho exigeixen, és permès d’organitzar un
torn rotatiu de tarda. Les hores corresponents
treballades han de ser compensades per mit-
jà del descans en altres jornades. Pel que fa al
torn de tarda, no s’hi computen ni els dissab-
tes, ni els festius, ni les hores posteriors a les
10 del vespre a l’estiu, i, a les 8 de la tarda, a
l’hivern.

Altres col·lectius o llocs de treball singulars
que així constin en la relació de llocs de treball.

3. Esmorzar: el personal que faci una jorna-
da de més de 5 hores seguides té dret a una
pausa de 15 minuts diaris, i el que faci una jor-
nada de més de 6 hores seguides a una pausa
de 30 minuts diaris computables com a treball
efectiu. Aquesta interrupció s’ha de marcar en
el rellotge o equip del sistema de control de
presència. Aquesta pausa no pot afectar el fun-
cionament del servei; per tant, cal que es reguli

l’absència del personal durant aquesta pausa
de manera que només pot absentar-se alhora
el 50% del personal adscrit a la mateixa unitat,
tret dels casos en què això no sigui possible per
raons del servei. Aquest període s’ha de gau-
dir en tot cas, abans de les 14.30 hores en l’ho-
rari de matí.

El personal amb una jornada continuada de
5 o menys hores no gaudirà de cap pausa.

Tret de casos d’emergència o de força major,
es vetllarà perquè el personal de la Policia Lo-
cal pugui gaudir efectivament d’aquesta pausa.

Durant la vigència d’aquest Acord s’estudi-
arà la possibilitat de condicionar una dependèn-
cia tipus “office” a l’edifici del carrer de la Cort,
per tal de ser utilitzada durant les pauses de la
jornada laboral.

4. Durant les hores de la jornada de treball
no es pot abandonar el lloc de treball, llevat que
hi hagi causa degudament justificada i amb la
corresponent autorització prèvia del/de la cap
a qui correspongui.

5. El control del compliment de l’horari de
treball el du a terme el Servei de Recursos
Humans sobre la base dels registres efectuats
per les targetes de control horari, d’utilització
obligatòria per a tot el personal que s’estableixi.
El control afectarà totes i cadascuna de les ab-
sències que es produeixin, d’acord amb allò que
assenyala el manual de procediment de presèn-
cia.

6. En cap cas la distribució de la jornada i
l’horari no s’ha d’entendre que té un caràcter
personal, sinó que es determina en relació amb
el lloc de treball.

7. Disponibilitat horària: està indicada per a
determinats llocs de treball (aquells que asse-
nyali la relació de llocs de treball), i té com a
objectiu garantir que s’efectuïn les tasques i
funcions pròpies inherents a aquests llocs, du-
rant la jornada habitual i amb horari variable.

Aquest sistema comporta una compensació
econòmica feta efectiva per mitjà d’un comple-
ment, i també la compensació de l’excés de jor-
nada, hora per hora. Aquesta compensació és
incompatible amb la percepció d’hores extraor-
dinàries.

La compensació econòmica consistirà en un
o diferents percentatges. Es fa efectiva per mesos
(12), se’n fa revisió anualment i els criteris els
estableix la Comissió Paritària dins de l’any 2005;
en cas de desacord, es sotmetrà la discrepància
al CEMICAL. Mentre no s’arribi a un acord, se
seguiran aplicant els criteris de juliol de 2002.

Aquest complement es reflectirà en el catà-
leg i en la relació de llocs de treball i serà revi-
sable anualment.

Article 8
Calendari laboral

Es respecta el calendari laboral de la Gene-
ralitat de Catalunya pel que fa al personal d’ad-
ministració i de la Unitat de Serveis. En el su-
pòsit que aquest prevegi elements susceptibles
de decisions alternatives, la Comissió Paritària
és l’òrgan que les debat, decideix i resol.

El personal docent de les llars d’infants adapta
el corresponent calendari laboral a l’escolar de
les llars municipals d’infants.

El col·lectiu de la Policia Local disposa de
calendari propi (annex 3), que es confecciona
amb una durada anual. Així mateix, s’estableix
la possibilitat que existeixin altres calendaris
(policia comunitària, inspecció de guàrdia, cen-

traleta i emissora, educació vial i cívica, coman-
daments, caps de torns fixos, etc.), els criteris dels
quals es tractaran en el si de la Mesa Sectorial
de Policia.

Pel que fa a aquest darrer col·lectiu, es con-
sidera com a festiu qualsevol dia que aparegui
en el seu calendari com a tal; és a dir, que no
estigui assenyalat com a laborable.

Article 9
Vacances

a) La durada de les vacances anuals és de 25
dies laborables (o proporcional al temps treba-
llat des del dia 31 d’agost de l’any anterior, si
aquest és menor), i tot el personal té dret a efec-
tuar-les durant els mesos de juny a setembre,
ambdós inclosos. En el supòsit que algun col·-
lectiu, previ acord adoptat en assemblea i comu-
nicat a l’Ajuntament, faci 1 dia de descans amb
motiu de festa de caràcter patronal, aquesta
jornada es computa a compte de les vacances.
Les vacances de 25 dies laborables es poden
ajustar cada any a l’alça o a la baixa, tenint en
compte la necessitat de respectar el còmput de
1.554 hores de treball efectiu anual.

b) Tan sols es concedeixen, com a màxim,
3 períodes de vacances. En conjunt, els esmen-
tats 3 períodes abasten com a mínim 21 dies
laborables; la resta dels 4 dies sobrers són a
disposició dels interessats, d’acord amb les ne-
cessitats del servei. Tanmateix, i en relació
amb aquests 4 dies sobrers, si se’n volen gaudir
més de 2 consecutius, caldrà sol·licitar-los amb
l’antelació suficient.

c) El gaudi de vacances per part del perso-
nal de la Unitat de Serveis durant el període
comprès entre els 8 dies laborables anteriors al
de l’inici de la Festa Major (30 d’agost) i el dia
2 de setembre, resta especialment condicionat
a les necessitats del servei i allò que estableixin
els torns. El personal que es necessita per dur
a terme les tasques durant la Festa Major és, com
a mínim, de 3 caps de grup, 6 oficials de primera,
6 oficials de segona i 7 operaris; la resta de per-
sonal pot gaudir de vacances durant aquest
període.

d) Per determinar dins de cada servei els
torns de vacances cal procedir de la manera
següent:

La planificació distributiva dels torns es fa
per serveis i de comú acord entre el personal
i el respectiu/iva cap de servei. Es comunica
la previsió a Recursos Humans amb una an-
telació, pel cap baix, de 2 mesos en el cas de
les vacances d’estiu i dels dies que per aquest
concepte s’agafin amb motiu del període na-
dalenc.

En cas que es generi algun conflicte d’interes-
sos, cal que es resolgui per mitjà dels torns ro-
tatoris anuals.

e) Les vacances no es consideren interrom-
pudes pel fet que durant aquest període el per-
sonal causi baixa per malaltia o accident.

f) Malgrat que el període natural per gaudir
de les vacances s’acaba el dia 31 de desembre de
cada any, s’estableix un període addicional fins
al dia 15 de gener de l’any següent.

g) El dia 30 d’abril de cada any serà la data
límit per a sol·licitar la major part de les vacances
de l’exercici (mínim 21 dies).

h) La Comissió Paritària té potestat per tal
de resoldre les qüestions més particulars que
es puguin plantejar en l’aplicació d’aquest ar-
ticle.
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Article 10
Permisos i llicències retribuïts

a) El personal, sempre que avisi amb an-
telació, podrà absentar-se del lloc de treball
amb dret a percebre remuneració pels se-
güents motius i durant el temps que s’indica:

15 dies naturals en cas de matrimoni o rela-
ció de parella amb convivència justificada.

5 dies naturals en el supòsit de naixement i
d’adopció o d’acolliment permanent o preadop-
tiu d’un o d’una menor.

3 dies naturals en cas de malaltia greu, mort
o intervenció quirúrgica amb hospitalització de
pares (naturals o polítics), avis, fills (naturals o
polítics), néts, cònjuge, germans i/o persones
amb les quals es convisqui justificadament. 5 dies
en cas de desplaçament a més de 60 km del lloc
de residència de la persona funcionària. En el
supòsit que la durada de l’hospitalització sigui
inferior, s’estarà el temps que realment duri
aquesta.

El dia de la cerimònia en cas de matrimoni de
familiars fins al segon grau, i també en cas de
bateig o comunió de fills. Aquest permís serà de
2 dies en cas de desplaçament fora de Catalunya
per aquests motius.

2 dies per trasllat del domicili habitual, am-
pliables a 4 en cas que es faci a una altra loca-
litat.

El temps indispensable per al compliment
d’un deure inexcusable de caràcter públic i/o
personal. Quan el deure sigui personal única-
ment, el temps emprat pot ésser recuperable o
bé afectat per una disminució de la retribució.

El temps indispensable per a la renovació del
document nacional d’identitat.

El temps indispensable per assistir a visites,
proves o intervencions mèdiques pròpies que
estiguin previstes dins l’àmbit de cobertura de
la Seguretat Social, i amb independència de qui
presti el servei.

El temps de llicència per a estudis oficials
s’estableix d’acord amb la legislació vigent. En
tot cas, cal que es tracti d’un centre oficial, en-
tenent que tenen aquest caràcter els que impar-
teixen algun tipus d’ensenyament que doni accés
a l’expedició d’un títol acadèmic per part de l’ad-
ministració educativa corresponent.

El temps indispensable per a la realització
d’exàmens prenatals i tècniques de preparació
al part.

6 dies l’any, com a màxim, per assumptes
personals, sense justificació i d’acord amb les
condicions que s’estableixen a l’article 148.2 del
Decret 214/1990: no es poden gaudir immedi-
atament abans o després de vacances; i són pro-
porcionals al temps treballat en el supòsit de no-
menaments interins. A partir del dia 1 de gener
de 2007 el nombre de dies per assumptes pro-
pis passarà a ser de 9.

Quant als permisos assenyalats en els punts
segon i tercer d’aquest apartat, en casos extra-
ordinaris degudament acreditats, es poden ator-
gar pel temps que calgui segons les circumstàn-
cies. En aquest cas, s’acordaran les condicions
de concessió del permís i també es pot acordar
la no-percepció de retribucions.

b) S’estableix una reducció d’1 hora diària
de treball per al personal funcionari que hagi
d’atendre l’alimentació de fills menors de 9
mesos, i també per aquells que hagin de tenir
cura de malalts amb els quals convisquin, sem-
pre que cap altra persona no pugui prestar
aquest servei. En aquest segon cas, cal que es

recuperi l’hora de reducció durant la setma-
na següent.

c) El personal que tingui al seu càrrec un
menor de 6 anys, o bé un disminuït físic o psí-
quic que no faci activitats retribuïdes, o els que
tenen al seu càrrec directe un/a familiar, fins al
segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una
incapacitat o disminució reconeguda de més del
65%, que en depèn i en requereix una dedica-
ció especial, pot fer una reducció de la seva jor-
nada laboral fins a un màxim de la meitat, amb
la corresponent disminució proporcional de
retribucions que assenyala l’article 97 del De-
cret legislatiu 1/1997.

d) En cas d’adopció de fills menors de 6 anys,
es gaudeix d’una llicència de 16 setmanes.

En els supòsits d’acolliment previstos a les
lleis, s’atendrà les millores socials que aquestes
prevegin. Pel que fa a la resta d’acolliments tem-
porals amb una durada prevista d’1 any, s’esta-
bleix durant 1 mes una reducció de mitja jorna-
da, amb el 100% de la retribució, en el supòsit
de jornada sencera. Si després s’adopta defini-
tivament la mateixa criatura, el temps gaudit es
descomptarà del que li correspongui.

e) Pel que fa a les situacions familiars mono-
parentals, cal que s’hi apliqui la reducció de
jornada en les mateixes condicions que s’asse-
nyalen a l’apartat c). S’estableix el límit d’edat
en 14 anys.

f) Tot el personal funcionari que es trobi en
una situació familiar monoparental i que tingui
a càrrec seu un fill/a menor de 6 anys, o bé un
disminuït físic o psíquic, i hagi d’efectuar tasques
en horari nocturn, de 22 a 6 hores, en queda
exempt/a. S’estableix per a aquest treballador/
a un horari amb torn de matí o tarda. El mateix
tractament s’aplica a aquelles situacions fami-
liars de parella, en què els 2 membres coincidei-
xin en el mateix horari. En aquest darrer supòsit,
el canvi només afectarà un d’ells.

g) Pel que fa a les indisposicions, aquestes
s’hauran de justificar amb el corresponent infor-
me mèdic. En cas contrari, no es consideraran
com a permís retribuït.

h) Tots els permisos a què fa esment aquest
article s’han de gaudir immediatament després
del fet que els causa, tret d’aquells casos en què
hi hagi 2 o més persones que treballin a l’Ajun-
tament de Vilafranca del Penedès i que tinguin,
així mateix, dret a gaudir del mateix permís.

i) El personal que gaudeixi de l’hora de lac-
tància o d’una reducció de jornada per motiu de
conciliació de la vida familiar i laboral, podrà
concentrar en 1 o més dies el total d’hores a què
tingui dret, sempre que el funcionament del
servei ho permeti.

j) També s’estableix, a opció del personal
interessat, la possibilitat d’acumular totes les
hores de lactància i de reducció de jornada amb
el 100% de retribució a què tingui dret, i gau-
dir-les de cop immediatament després de la lli-
cència per maternitat.

Article 11
Excedències

a) Les excedències del personal funcionari
es regeixen per la legislació vigent. Això no
obstant, s’estableix expressament la possibilitat
que el personal amb dret a excedència voluntà-
ria, d’acord amb l’article 29,3.c) de la Llei 30/
1984, puguin disposar d’una excedència especial,
d’1 any de duració, amb dret automàtic a rein-
grés quan finalitzi l’any d’excedència. Aquesta

excedència especial pressuposa la reserva cor-
responent del lloc de treball.

L’interessat/ada que gaudeixi d’aquesta ex-
cedència ha de remetre un escrit comunicant la
seva disposició al reingrés, com a mínim, 1 mes
abans de la finalització del termini de l’any d’ex-
cedència. En cas contrari, se sobreentén que
opta per romandre en la nova situació que li
pugui correspondre (excedència voluntària or-
dinària).

Fins que no hagin transcorregut 4 anys no es
pot tornar a sol·licitar l’esmentada excedència.

b) Pel que fa als drets reconeguts a la dona
funcionària per les disposicions vigents, l’A-
cord s’adequa a les disposicions que s’hi re-
gulen. Quan l’excedència és per maternitat o
adopció i la durada de l’excedència no sigui
superior a 3 anys, el reingrés es fa automàtic
i amb la reserva del corresponent lloc de tre-
ball.

c) En el cas de naixement o adopció de fills,
el pare pot acollir-se també a la situació d’exce-
dència, d’acord amb allò que disposa la llei.

Article 12
Relació i valoració de llocs de treball

L’Ajuntament mantindrà actualitzat l’actual
catàleg i valoració de llocs de treball, en funció
de les variacions de contingut que s’observin en
els diferents llocs de treball.

Article 13
Avís de cessament

L’avís de cessament per part del personal
serà d’1 mes en el cas del personal funcionari
de carrera i de 15 dies en el del personal inte-
rí nomenat per a un període de fins a 6 mesos,
tret de casos de força major. No es considera-
rà força major el fet de canviar voluntàriament
de feina o d’empresa. Si no es compleix aquest
termini, l’Ajuntament podrà deduir de la liqui-
dació la quantia corresponent al període incom-
plert.

CAPÍTOL 3
Condicions econòmiques

Article 14
Increment retributiu

Pel que fa a les retribucions bàsiques i com-
plementàries aplicables al personal funcionari,
s’han de complir estrictament les disposicions
contingudes a les lleis de pressupostos generals
de l’Estat i a la resta de la normativa específi-
ca que es trobi en vigor. Les retribucions vigents
per a l’any 2005 s’assenyalen a l’annex 1 d’aquest
Acord.

Article 15
Pagues extraordinàries

El personal afectat per aquest Acord té 2
pagues extraordinàries a l’any, les quals s’han
de retribuir el mes de juny i el mes de desem-
bre. Durant el període que va des del dia 1 de
gener de 2005 fins al dia 31 de desembre de
2006, l’import de cada paga ha de ser la suma
d’1 mensualitat del sou, triennis, complement
de destinació i un 60% del complement espe-
cífic que cada funcionari/ària tingui reconegut.
Pel que fa a la resta del període de vigència
d’aquest Acord, l’import del complement es-
pecífic corresponent a les pagues extraordinà-
ries serà del 100%.
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Es merita, en la paga de juny, des de l’1 de
desembre fins al 31 de maig, i en la del de de-
sembre, des de l’1 de juny fins al 30 de novem-
bre.

Article 16
Complements salarials

a) Complement de productivitat
1. El complement de productivitat anirà

destinat a retribuir el rendiment especial, l’ac-
tivitat extraordinària i l’interès i la iniciativa
amb què el personal exerceixi la seva feina.

2. En l’exercici 2005 s’estableix una quantia
màxima individual de 383,95 euros. En els exer-
cicis successius, aquesta quantitat s’ha d’incre-
mentar en la mateixa proporció que ho faci la
resta de retribucions.

3. El pagament de la quantitat destinada a
complement de productivitat es fa en funció dels
criteris següents:

El període que es tindrà en compte per fer
el càlcul anirà des del dia 1 de setembre de
l’any anterior fins al dia 31 d’agost de l’any se-
güent.

La meitat de l’import depèn del grau d’ab-
sentisme individual i l’altra meitat, de l’infor-
me raonat que faci el/la cap de servei corres-
ponent sobre el grau d’acompliment dels
objectius establerts, per part del personal ads-
crit al seu servei. Abans de l’aprovació d’aquest
informe es donarà audiència a les persones
interessades, perquè hi puguin presentar al·-
legacions.

La meitat de l’import que depèn de l’absen-
tisme es calcula descomptant d’aquesta quan-
titat l’import resultant de dividir aquesta quantia
pel nombre de dies laborables d’1 any natural
i multiplicar aquest resultat per cadascun dels
dies d’absència per malaltia comuna. No es te-
nen en compte les baixes per accident o la ma-
ternitat.

S’estableix un període de carència de 7 dies
que no computen a efectes de descompte; mal-
grat això, si els dies de baixa els sobrepassen,
el descompte s’ha de practicar des del vuitè
dia.

L’import total es redueix proporcionalment
en el cas que no s’hagi treballat tot el període
o si es gaudeix de reducció de jornada. No es té
en compte la reducció per lactància.

El complement de productivitat es percep en
un sol cop, en la nòmina del mes d’octubre.

Els descomptes que es practiquin s’han de
comunicar a la Comissió Paritària.

b) Complement d’ampliació de jornada
El personal de la Policia Local que realitzi les

1.602 hores previstes a l’article 6 d’aquest Acord
percebrà un complement mensual per import de
130,05 euros l’any 2005 (12 mensualitats).

c) Complement per treball en festiu
El personal de la Policia Local que realitzi les

56 hores previstes a l’esmentat article 6, percebrà
un complement de 96,5 euros l’any 2005 per dia
festiu treballat.

Article 17
Reconeixement d’antiguitats

L’Ajuntament reconeix l’antiguitat de tot el
personal afectat per aquest Acord des del dia en
què efectivament va començar la seva prestació
de serveis a l’Administració, així com als ens,
empreses municipals i organismes autònoms de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, encara
que el caràcter de la prestació anterior derivés

d’un nomenament administratiu, interí, tempo-
ral o eventual.

Així mateix, el personal interí que acrediti el
temps suficient generarà el corresponent reco-
neixement d’antiguitat.

Article 18
Treballs de responsabilitat superior i inferior

a) Quan les necessitats dels servei ho exigei-
xin, i d’acord amb les possibilitats i el nivell de
formació del treballador/a, l’Ajuntament pot
encomanar al personal treballs de responsabi-
litat superior o inferior a l’habitual pel temps que
sigui indispensable. Quan es tracti de substituir
temporalment un treballador/a de categoria
superior, i sempre que previsiblement la subs-
titució hagi de durar més de 5 mesos, s’ha de
convocar un concurs no formal de caràcter in-
tern entre el personal funcionari que tinguin el
nivell immediat inferior i vulguin accedir a la
substitució.

b) Llevat que els interessats hi estiguin d’a-
cord, s’ha de procurar que les tasques especial-
ment desagradables no les faci sempre el mateix
personal.

c) Quan el treballador/a s’ocupi de fer tre-
balls de categoria superior, té dret a la diferència
retributiva entre la categoria assignada i la funció
que efectivament realitzi, sempre que l’exercici
es perllongui durant més d’1 mes i que l’òrgan
de govern adequat formalitzi l’encàrrec o el no-
menament corresponent.

d) El personal que exerceix funcions de ca-
tegoria superior a les que corresponen a la ca-
tegoria professional que té reconeguda per un
període superior a 6 mesos durant 1 any o 8
mesos durant 2 anys, pot reclamar la classificació
professional adequada. En cap cas no es pot
accedir a un lloc de categoria superior sense
complir els requisits i els procediments que as-
senyalen les lleis de la funció pública. Per tant,
independentment que es percebin les diferèn-
cies retributives corresponents, mai no es pot
consolidar una categoria, grup o nivell superi-
or sense que la plaça hagi estat creada, es dis-
posi de la titulació exigible i s’hagi cobert mit-
jançant un concurs, oposició o concurs oposició,
d’acord amb els principis constitucionals de
publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

e) El personal funcionari que necessiti la lli-
cència de conduir de la classe B o C per treba-
llar habitualment, es procurarà que pertanyi a
la categoria d’oficial de segona i d’oficial de
primera, respectivament, si la legislació ho per-
met.

Article 19
Serveis extraordinaris i plusos

a) Les circumstàncies de responsabilitat es-
pecial, preparació, dedicació, perillositat o pe-
nositat no es retribueixen independentment dels
havers ordinaris.

b) Malgrat el que estableix l’apartat ante-
rior, s’especifiquen els supòsits especials se-
güents:

1. Es consideren serveis extraordinaris els
que es porten a terme excepcionalment, amb
l’encàrrec previ, adient i per escrit, si així se
sol·licita. Es fan a més a més de la jornada ha-
bitual segons les diferents modalitats previstes
en aquest Acord.

Els serveis extraordinaris que s’hagin d’e-
fectuar per necessitats del servei, els quals s’ha
de tendir a fer desaparèixer, es computen men-

sualment. S’estableix com a criteri preferent la
compensació i, en segon lloc, la retribució.

Als efectes de la compensació, s’estableixen
2 possibilitats:

a) compensar els serveis extraordinaris re-
alitzats dins de qualsevol data de l’any natu-
ral corresponent; b) compensar-los dins els 4
mesos posteriors a la seva realització, en el su-
pòsit que quedin menys de 4 mesos per aca-
bar l’any.

Als efectes de la retribució, els serveis extra-
ordinaris realitzats en dies feiners (inclosos els
dissabtes fins a les 14 hores) es retribueixen amb
un increment del 75% sobre el preu de l’hora
ordinària de cada treballador/a, exclosa l’anti-
guitat. Els serveis realitzats en horari nocturn (de
22 a 6 hores) o en festiu, s’incrementen en un
100%. En el cas dels dies festius, l’encàrrec de
realització de treballs extraordinaris ha d’ésser
per a un mínim de 2 hores. Si el servei extraor-
dinari té lloc en dia festiu i horari nocturn a la
vegada, l’increment és del 125%.

Per calcular el preu d’hora ordinària que ha
de servir com a base de càlcul previ als incre-
ments percentuals abans esmentats, es divi-
deix la retribució mensual del lloc de treball
(sou, complement de destinació i complement
específic) pel nombre d’hores resultant de
dividir el nombre d’hores anuals entre 11 me-
sos.

En cas que s’apliqui la compensació, el des-
cans compensatori s’ha d’incrementar en els per-
centatges ja indicats, sempre que el funcionari/
ària no gaudeixi de disponibilitat.

El personal que tingui reconeguda una reduc-
ció respecte la seva jornada habitual per qual-
sevol motiu no podrà realitzar serveis extraor-
dinaris mentre duri aquesta situació.

2. La jornada de treball en horari nocturn (de
22 a 6 hores) es compensa amb un plus de 12,50
euros.

3. La neteja d’embornals i de pous dins les
hores de treball es compensa amb la quantitat
de 5 euros per embornal i de 16,42 euros per pou,
a distribuir entre les persones que realitzen
aquestes tasques.

4. Els treballs que s’hagin de fer amb un com-
pressor manual es compensen amb un plus de
8,25 euros per jornada completa realitzada. Per
fer aquests treballs s’han d’establir torns.

5. Respecte de la remuneració de serveis
especials en dates d’eleccions, l’Ajuntament ha
de garantir l’aportació que faci l’Administra-
ció competent per a cada procés electoral en
cadascuna de les variables que recullen les
normes de funcionament econòmic administra-
tiu. Les quantitats esmentades s’han de repartir
individualment entre totes les persones parti-
cipants d’un mateix grup, en proporció amb la
dedicació de cadascuna.

6. Per tal de dur a terme els serveis extraor-
dinaris que siguin necessaris a la Policia Local,
es confeccionaran 2 llistes diferenciades entre
agents i caporals, optant per una o altra llista en
funció del servei que es tracti de cobrir.

Article 20
Ingrés de la nòmina

La nòmina s’ha de pagar o ingressar en un
compte bancari en una data que permeti que el
treballador/a la percebi efectivament el darrer
dia de cada mes com a màxim.

a) Les pagues extraordinàries es cobren amb
les mensualitats de juny i de desembre. Aquestes
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mensualitats es fan efectives els dies 23 de juny
i 20 de desembre.

b) La totalitat dels conceptes que integren la
nòmina i els conceptes de caràcter variable que
s’acreditin durant el mes s’han d’abonar dins el
mes següent.

c) Els contractes es liquidaran en el moment
en què finalitzin.

CAPÍTOL 4
Provisió de vacants, ingressos i promoció

Article 21
Mobilitat i promoció interna

a) Pel que fa a la mobilitat i la promoció in-
terna, s’aplica allò que estableix el Reglament
del personal al servei de les entitats locals.

b) D’acord amb la legislació general, per a
la cobertura de les vacants que es produeixin,
s’ha de tenir en compte expressament el prin-
cipi de preferència del personal ja integrat a la
plantilla, mitjançant la utilització dels mecanis-
mes legals i reglamentaris de promoció interna.

Això no obstant, l’Ajuntament tindrà en
compte les necessitats dels serveis afectats per
l’aplicació d’aquest principi.

c) En les convocatòries de promoció inter-
na d’accés al grup D, també hi pot participar
el personal que no tingui el títol de graduat es-
colar o equivalent, sempre que tingui una an-
tiguitat de 10 anys en el grup E, o de 5 anys
si ha superat un curs específic de formació, al
qual s’ha d’accedir mitjançant criteris objec-
tius. Aquestes convocatòries s’han de fer mit-
jançant un concurs oposició i s’han de respec-
tar, en tot cas, els principis d’igualtat, mèrit i
capacitat.

Article 22
Organització i modificacions en les condicions
de treball

a) L’organització del treball és reconeguda
com a competència exclusiva dels òrgans direc-
tius de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
d’acord amb allò que estableix la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Els canvis organitzatius col·lectius que afectin
el personal i que es basin en la modificació d’al-
guna de les seves condicions de treball previs-
tes en aquest Acord s’han de comunicar als re-
presentants del personal, els quals poden emetre
un informe.

b) Trasllat: s’entén com a trasllat el canvi de
destinació del personal que comporti modifica-
cions de les condicions de treball (canvis d’ubi-
cació física dins del municipi i canvis d’elements
constitutius de la jornada -torn, horari, dedicació
setmanal-).

Els trasllats poden ser voluntaris, forçosos o
provocats per permutes entre empleats/ades.
Són forçosos quan es deuen a necessitats del
servei degudament motivades o per modifica-
ció o extinció de la unitat o de la destinació d’ads-
cripció.

Les propostes de canvis d’adscripció orgànica
entre serveis que no impliquin cap modificació
de les condicions de treball s’han de comunicar
a la Junta de Personal. Els canvis d’adscripció
entre serveis es poden efectuar mitjançant con-
cursos de provisió o bé per resolució de reassig-
nació d’efectius.

No es considera trasllat el canvi d’ubicació
física d’una destinació quan aquesta continuï

adscrita a la mateixa unitat administrativa o
servei.

Article 23
Oferta pública d’ocupació

a) Les places dotades que no es puguin co-
brir amb efectius de personal propi poden cons-
tituir anualment l’oferta d’ocupació pública de
l’Ajuntament. Es pot optar pels sistemes selec-
tius d’oposició, concurs oposició o concurs,
d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
Això no obstant, i llevat de casos degudament
justificats, per a les places pertanyents als grups
C, D i E el sistema normal de selecció serà el
concurs oposició.

b) Els llocs de treball que corresponguin a
l’activitat regular, normal i permanent de l’Ajun-
tament han d’integrar-se a la plantilla munici-
pal i s’han de cobrir mitjançant el personal la-
boral fix i funcionari adient, llevat dels llocs
atribuïts a personal eventual o de confiança.

c) L’oferta d’ocupació pública ha d’especifi-
car les places que siguin objecte de provisió dins
l’exercici pressupostari i les previsions tempo-
rals per a la provisió de les places restants.

d) En l’oferta d’ocupació de la corporació hi
ha de figurar tant les places de nou ingrés com
les que s’hagin de cobrir pel sistema de promoció
interna.

e) La proposta d’oferta d’ocupació pública
anual s’ha de trametre als representants legals
del personal amb un mínim de 10 dies d’ante-
lació a la data d’aprovació, per tal que hi puguin
formular les observacions oportunes.

f) Anualment, i immediatament després que
el Ple municipal aprovi definitivament el pres-
supost, s’ha de fer arribar a la Junta de Perso-
nal una còpia de la plantilla de l’ens i la llista
retributiva prevista per a l’exercici.

Article 24
Personal interí

a) No pot nomenar-se personal interí per a
places que no s’hagin inclòs en l’oferta d’ocu-
pació pública, llevat que es tracti de vacants
realment produïdes amb posterioritat a la seva
aprovació.

El personal que tingui la condició d’interí
cessarà automàticament en prendre possessió
com a funcionaris/àries els/les aspirants aprovats/
ades en les respectives convocatòries, i només
es pot procedir al nomenament de nou perso-
nal interí per a les places que continuïn vacants
una vegada conclosos els corresponents proces-
sos selectius.

b) Per a la provisió de places amb caràcter
temporal, la Comissió Municipal de Govern ha
d’efectuar una convocatòria (que s’anunciarà en
els mitjans informatius locals o comarcals) que
ha d’incloure necessàriament el barem dels
mèrits que s’hagin de ponderar, els requisits dels/
de les aspirants, i les proves de capacitat que en
el seu cas s’hagin de realitzar.

El nomenament l’efectua la Comissió de
Govern, a proposta d’una Comissió de Selec-
ció en la qual pren part un representant de la
Junta de Personal.

c) Si la provisió és urgent i d’una durada
previsiblement no superior als 4 mesos, pot pres-
cindir-se de la convocatòria pública abans es-
mentada.

Article 25
Bases de les convocatòries

Les bases de totes les convocatòries, tant les

de personal funcionari permanent com les d’in-
terí, s’han de consultar amb la representació del
personal, com a mínim, 7 dies abans d’aprovar-
les.

Article 26
Participació en tribunals qualificadors

La participació es concreta en la remissió de
les bases que fa la corporació i en la participa-
ció d’un/a representant del personal en el tribu-
nal qualificador, amb veu i vot.

Article 27
Certificat de serveis

L’Ajuntament està obligat a lliurar, a instàn-
cies del personal, un certificat acreditatiu del
temps de servei prestat, classe de treball realitzat
i retribucions íntegres assignades.

CAPÍTOL 5
Condicions professionals i millores

Article 28
Formació

a) La formació s’entén com un procés d’apre-
nentatge personal i en grup on concorren l’anà-
lisi de pràctiques, la informació, els coneixe-
ments, la capacitació i el desenvolupament de
valors i habilitats, tot orientat a aconseguir noves
respostes i conductes organitzatives.

b) Els objectius que pretén la formació són:
1. Formar de manera continuada el personal

de l’Ajuntament en funció de les necessitats ge-
nèriques i específiques de cada lloc de treball i
de cada col·lectiu.

2. Millorar els serveis públics i dotar el per-
sonal de les capacitats necessàries per adaptar-
se a les necessitats canviants de la societat.

3. Facilitar la promoció vertical i horitzontal
del personal.

4. Millorar les condicions de seguretat en el
treball.

c) Organització
La política de formació laboral de l’Ajun-

tament de Vilafranca es defineix i s’organit-
za des de la Comissió de Formació. Aquesta
Comissió, de caràcter paritari, està integrada
per 3 membres del Comitè d’Empresa i de la
Junta de Personal i 3 representants de la cor-
poració.

Les funcions de la Comissió de Formació són:
1. Detectar i analitzar les necessitats forma-

tives.
2. Planificar i programar les accions forma-

tives.
3. Definir i aprovar la proposta de pressupost

anual de formació.
4. Fer el seguiment de les accions formatives.
5. Mitjançar en casos de reclamacions plan-

tejades pel personal.
6. Avaluar les accions empreses.
Cada 3 anys la Comissió de Formació ha de

disposar d’un estudi de les necessitats i d’un Pla
de formació del personal de l’Ajuntament. S’ha
de facilitar la informació sobre aquest Pla a tot
el personal.

El Servei de Recursos Humans de l’Ajunta-
ment és el responsable d’executar tots els acords
de la Comissió de Formació (organització de
cursos, encàrrec d’estudis, seguiment i avalua-
ció del funcionament dels cursos...).

Els cursos que s’estableixin en el Pla de for-
mació es poden organitzar directament o en col·-
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laboració amb altres institucions i/o centres
oficials reconeguts.

d) Beneficiaris de les acciones formatives i
sol·licitud

Tot el personal de l’Ajuntament subjecte a
aquest Acord té dret a la formació general i
específica, sigui quin sigui el lloc de treball que
ocupi, i a ser informat de les accions formatives
que es duen a terme.

El personal ha de fer la sol·licitud del curs al/
a la seu/seva cap de servei, el/la qual l’ha de fer
arribar al Servei de Recursos Humans conjun-
tament amb un informe d’idoneïtat.

El/la cap de servei pot proposar la participació
en accions formatives d’aquell personal que con-
sideri adient.

La Comissió tractarà aquelles situacions de
conflicte que es puguin produir.

Els/les caps de servei hauran d’informar el
Servei de Recursos Humans de totes les accions
formatives, del tipus que siguin, en les quals hagi
participat el seu personal i/o ells mateixos, es-
pecificant el nombre d’hores, els horaris i el cost
econòmic o gratuïtat que han comportat.

Aquesta informació es considera de gran
importància a l’hora que la Comissió de Forma-
ció faci un seguiment i avaluació dels recursos
destinats a formació i del seu aprofitament, dels
participants, de l’assistència, etc.

e) Tipologia d’accions formatives:
Formació genèrica: s’entén com aquella for-

mació que ha de dotar el personal de les habi-
litats bàsiques en matèria lingüística, informà-
tica i organitzativa.

Formació específica: s’entén com aquella
formació que ha de dotar de les habilitats espe-
cífiques necessàries per cada lloc de treball, així
com contribuir a les possibilitats de promoció
vertical i horitzontal del personal.

Actualització de coneixements: comprèn la
participació en jornades, congressos, trobades
d’intercanvi d’experiències o fires que han de
permetre al personal posar al dia els seus conei-
xements sobre el lloc de treball que ocupen.

f) Finançament
Les accions de formació del personal de l’A-

juntament de Vilafranca s’han de finançar a tra-
vés de la partida de formació o d’altres fonts de
finançament.

L’import d’aquesta partida per a l’any 2005
serà de 22.660 euros.

La partida de formació es destinarà a finan-
çar les accions següents, tant si són impartides
de forma individual com grupal i amb indepen-
dència que siguin organitzades per la corpora-
ció o per altres ens:

Formació genèrica
Formació específica
El personal que participi en accions de forma-

ció específica d’un cost superior a 600 euros i
deixi de treballar a l’Ajuntament de Vilafranca
abans dels 3 anys posteriors a la seva finalitza-
ció, veurà retingut el 50% d’aquest import en la
seva liquidació.

Les accions d’actualització de coneixements
seran finançades per cadascun dels serveis de
l’Ajuntament de Vilafranca.

Els costos de desplaçaments, dietes i allotja-
ment que originin les accions formatives i que
procedeixin, seran abonats al personal pel pro-
cediment habitual en aquests casos.

g) Horaris i còmput d’hores
Totes les hores que el personal destini a for-

mació es podran compensar a raó d’1 hora per

cada hora de formació realitzada si aquesta ha
tingut lloc fora de l’horari habitual. En cap cas,
la participació en un curs de formació ha de
suposar l’abonament d’hores extraordinàries,
tret de la formació que es rebi en relació amb
temes de prevenció de riscos laborals.

En el cas d’accions formatives organitzades
pel Servei de Recursos Humans, en la mesura
que sigui possible, caldrà atendre la diversitat
d’horaris existent a la plantilla per tal de facilitar
que tots tinguin accés a la formació dins dels seus
horaris de treball.

h) Fons d’estudis
Es crea un fons per import de 1.847,70 euros

per tal d’atorgar ajudes als empleats de l’Ajun-
tament que segueixin estudis, cursos i semina-
ris oficials o no oficials. La gestió d’aquest fons
s’ha de regular d’acord amb el Reglament que
elabori la Comissió de Formació, el qual s’incor-
porà com a annex a aquest Acord.

En cap cas, el fons d’estudis atorgarà ajuts per
finançar accions formatives directament relaci-
onades amb els llocs de treball que puguin ser
finançades a través de la partida de formació o
dels recursos propis dels serveis de l’Ajunta-
ment.

i) Policia Local
Pel que fa a aquest col·lectiu, s’estableix que

cada membre realitzi un mínim d’1 acció forma-
tiva trimestral i que la durada d’aquesta sigui,
com a mínim, de 15 hores.

D’altra banda, s’estableix l’obligatorietat per
part del personal d’aquest col·lectiu de realitzar
aquelles accions formatives que siguin indispen-
sables per al servei.

Article 29
Incapacitat temporal per contingències comunes
i accidents de treball

a) El personal facultatiu que designi l’Ajun-
tament ha de poder comprovar en tot moment
les baixes mèdiques.

b) En els supòsits de malaltia o accident, l’ab-
sència del lloc de treball requereix la presentació
de la corresponent baixa mèdica des del primer
dia d’absència.

c) En els supòsits d’incapacitat transitòria per
malaltia comuna, accident de treball o accident
no laboral, s’ha de satisfer al funcionari/ària el
100% de les seves retribucions des del primer
dia, i fins que es pugui acollir reglamentàriament
a la situació d’invalidesa provisional.

d) Quant a les incapacitats de curta durada,
i a partir de la tercera que es produeixi en el
període d’1 any, es podrà descomptar al personal
funcionari una quantitat equivalent a una ter-
cera part del complement de destinació diari per
cada dia de baixa.

e) Si el personal funcionari que està de bai-
xa es nega a ser visitat pel metge que determi-
ni l’empresa, perdrà el complement fins al 100%
de la retribució. Així mateix, la Comissió Pari-
tària es compromet a estudiar fórmules que
permetin rebaixar els índexs actuals d’absentis-
me.

Article 30
Supressió de perjudicis

a) Les parts signants es comprometen a des-
envolupar una correcta política de seguretat i
higiene en el treball.

b) Quan el treball que executa el personal
funcionari pugui perjudicar la salut o la seva
seguretat, l’Ajuntament ha de desplegar les

mesures necessàries que evitin l’esmentat per-
judici.

Article 31
Fills disminuïts

El personal funcionari que tingui al seu càr-
rec un fill disminuït físic o psíquic que no rea-
litzi activitats retribuïdes ha de percebre una
ajuda mensual de 110 euros l’any 2005.

Article 32
Pòlissa d’assegurances

La corporació té l’obligació de contractar i
mantenir una pòlissa col·lectiva amb una enti-
tat asseguradora a favor de tot el personal afectat
per aquest Acord, així com a favor dels bene-
ficiaris que el personal nomeni per escrit.

Aquesta pòlissa ha de garantir la cobertura
individual dels riscos que a continuació es de-
tallen i amb les quantitats que s’expressen:

Per mort: 12.000 euros.
Per invalidesa permanent absoluta: 12.000

euros.
Cada any es lliurarà una còpia del rebut de

la pòlissa d’assegurança de vida i de la de res-
ponsabilitat patrimonial o civil a la Junta de
Personal.

Article 33
Assistència jurídica

a) La corporació ha de facilitar l’assessora-
ment i la defensa jurídica del personal funcio-
nari, si hi ha algun conflicte derivat de la seva
relació de serveis. La corporació ha de designar,
si és possible de mutu acord amb l’interessat/ada,
els professionals que convinguin segons les cir-
cumstàncies concretes que concorrin.

b) Únicament se’n pot denegar l’assistència
en les actuacions del personal funcionari mani-
festament i objectivament indignes d’aquesta
condició. Aquests supòsits els ha de valorar la
Comissió de Seguiment de l’Acord.

Article 34
Roba de treball i uniformitat

a) La corporació ha de facilitar la roba de
treball adequada per al personal que desenvo-
lupi serveis en aquells llocs de treball que impli-
quin un desgast de peces superior al que és nor-
mal, o que requereixin unes mesures especials
de seguretat i de protecció. També ha de faci-
litar un uniforme al personal que n’hagi d’usar.

b) La roba que correspongui al període d’es-
tiu s’ha de lliurar abans que finalitzi el mes
d’abril i la d’hivern abans del 15 d’octubre.

c) La representació del personal ha de par-
ticipar en la selecció del vestuari i ha d’estudi-
ar quina és la roba més indicada, d’acord amb
la qualitat, les talles i les característiques tècni-
ques necessàries, sempre dins dels marges de
costos previstos per la corporació.

d) És obligatori que tots aquells col·lectius
als quals se’ls lliuri roba de treball la duguin.

e) Les característiques del vestuari són les
que es descriuen en l’annex 2 d’aquest Acord.

Article 35
Treball amb ordinador i al carrer

a) S’ha de tenir una consideració especial en
relació amb els treballs que es realitzin davant
de pantalles d’ordinador. Els/les responsables
dels diferents serveis han de procurar que el
personal no adscrit especialment al Departa-
ment d’Informàtica pugui altenar el seu treball
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davant les pantalles d’ordinador amb altres fun-
cions distintes. En qualsevol cas, s’ha de com-
plir la reglamentació de la UE sobre aquesta ma-
tèria que sigui vigent a l’Estat espanyol.

b) Pel que fa a la Policia Local que regula el
trànsit en cruïlles de vies de comunicació espe-
cialment concorregudes, s’ha de procurar esta-
blir torns adequats que evitin la tensió del per-
sonal durant un període de temps excessiu.

Article 36
Prestacions d’acció social

a) L’any 2005 l’Ajuntament constituirà un
fons de 7.499,93 euros, per tal d’atendre les
necessitats sanitàries i socials del personal fun-
cionari i dels familiars que en depenguin, i que
no siguin exigibles conforme a dret respecte de
cap organisme.

b) Aquest fons l’ha d’administrar la Comissió
de Seguiment prevista a l’article 5 d’aquest
Acord, de conformitat amb els criteris que ella
mateixa aprovi.

c) L’import d’aquest fons s’ha d’anar actua-
litzant durant els exercicis en què sigui vigent
l’Acord, segons les variacions del capítol 1 que
l’Ajuntament aprovi per a cada exercici.

d) El personal integrat a la plantilla pot gau-
dir del dret a utilitzar la piscina municipal de
forma gratuïta, si n’acredita la necessitat per
prescripció mèdica (cal justificar-ho amb l’infor-
me del metge especialista). El dret a usar la pis-
cina ve condicionat pel fet que s’utilitzi efecti-
vament durant el trimestre i s’ha de renovar cada
any.

e) L’Ajuntament ha d’abonar les despeses de
renovació del carnet de conduir de classe C i
BTP al personal que el necessiti i el faci servei
per desenvolupar el lloc de treball que ocupa.

f) La Comissió Paritària estudiarà, durant el
període de vigència d’aquest Acord, la viabili-
tat i les possibilitats d’un pla de pensions, tenint
en compte en tot moment que la seva eventu-
al implantació no pot representar cap increment
retributiu que vagi més enllà del que s’ha pac-
tat en aquest Acord.

Article 37
Premis d’antiguitat

El personal en actiu que compleixi o hagi
complert 25 anys de servei a l’Ajuntament té
dret, per una sola vegada, a 1 setmana addici-
onal de vacances. Respecte del personal que
aquest any hagi complert o compleixi 26, 27, 28,
29 o 30 anys de serveis actius, farà la setmana
addicional de vacances durant els anys 2005,
2006 i 2007, és a dir, de forma esgraonada per
evitar perjudicis en els serveis.

Article 38
Jubilació

Com a mesura afavoridora de polítiques d’o-
cupació, s’estableix l’obligatorietat de la jubila-
ció als 65 anys, sempre i quan la normativa de
funció pública o de Seguretat Social vigent ho
permeti i el funcionari/ària hi tingui dret.

Article 39
Jubilació anticipada

a) El personal que reuneixi els requisits exi-
gits per la legislació vigent per accedir a la pensió
contributiva de jubilació sense tenir-ne l’edat
reglamentària, pot sol·licitar la jubilació antici-
pada a partir dels 60 anys d’edat, sempre que
s’acordi prèviament amb l’Ajuntament.

b) Aquesta jubilació es gratificarà d’acord
amb el tant per cent del salari corresponent al
temps que resta fins arribar als 65 anys, en funció
del grup de pertinença, tal com s’esmenta tot
seguit:

A: 32%
B: 34%
C: 36%
D: 38%
E: 40%

Article 40
Proves psicotècniques

S’estableix l’obligatorietat de participar en
tots els processos que impliquin proves psico-
tècniques o similars, sempre que siguin neces-
sàries per a realitzar la funció del lloc de treball
i, especialment, la funció policial.

Article 41
Règim disciplinari

Expressament es declara que s’ha d’aplicar
directament legislació sobre el règim disciplinari
que sigui vigent en cada cas.

D’altra banda, es tipifica la presentació dels
comunicats mèdics d’alta, baixa o confirmació,
presentats fora de termini, com a falta lleu.

CAPÍTOL 6
Seguretat i salut en el treball

Article 42
Normativa aplicable

És d’aplicació de Llei 31/1995, de 8 de no-
vembre, de prevenció de riscos laborals, així
com el Reial decret 39/1997, de 19 de gener,
del Reglament dels serveis de prevenció, el
Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual
es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995,
de prevenció de riscos laborals, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials i altres
desenvolupaments reglamentaris que s’apro-
vin.

Article 43
Comitè de Seguretat i Salut i Salut Laboral

Els delegats de prevenció seran elegits pels
representants legals del personal, formin part o
no del Comitè d’Empresa o de la Junta de Per-
sonal.

El nombre de delegats de prevenció en re-
presentació dels treballadors, que formaran
part del Comitè de Salut Laboral, serà l’esta-
blert a l’article 35.2 de la LPRL, tenint en
compte, a efectes del còmput, la totalitat de
treballadors (funcionaris i laborals) de l’Ajun-
tament de Vilafranca.

Els representants dels treballadors/ores en el
Comitè de Seguretat i Salut exerciran com a de-
legats de prevenció, amb les funcions específi-
ques que en matèria de prevenció de riscos en
el treball preveu la legislació abans esmentada.
A tall enunciatiu:

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

b) Informar el personal en hores de feina,
sense que això impliqui cap perjudici pel servei.

c) Ser consultats, prèviament, quan es vul-
guin introduir noves tecnologies o modificar
processos productius, locals de treball o adqui-
sició de nous equips i, en general, totes aquelles
mesures que puguin afectar la salut i la seguretat,
tant directament com indirectament, de manera

immediata o transcorregut un període de temps.
Aquesta consulta anirà adreçada a tot allò que
tingui a veure amb les conseqüències que es
puguin donar en relació amb la seguretat i la
salut del personal.

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

d) Proposar a la corporació totes les inicia-
tives que considerin pertinents per tal de millo-
rar les condicions de treball i concretament per
proposar la realització de campanyes i cursets
de formació i sensibilització dels treballadors i
treballadores públics en matèria de salut pública,
medi ambient laboral i seguretat i higiene en
l’àmbit de la feina.

e) Paralitzar les activitats quan s’apreciï
l’existència d’un risc greu, inevitable i immi-
nent, i sol·licitar la convocatòria urgent del
Comitè de Seguretat i Salut, d’acord amb els
termes de l’article 21.3 de la Llei 31/1995.

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

g) Totes aquelles altres competències i obli-
gacions determinades per la legislació vigent.

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

Per poder fer les seves tasques, els delegats
de prevenció que no formin part de la Junta de
Personal o del Comitè d’Empresa gaudiran d’un
crèdit de 20 hores mensuals. Els membres que
formin part de la Junta de Personal o del Comitè
d’Empresa augmentaran el crèdit de la seva
dedicació sindical en 6 hores.

Article 44
Servei de prevenció

L’Ajuntament de Vilafranca disposarà d’un
servei de prevenció aliè.

Article 45
Revisions mèdiques/vigilància de la salut

L’Ajuntament garanteix al personal al seu
servei la vigilància periòdica del seu estat de
salut en relació amb els riscos inherents al tre-
ball, en els termes previstos en l’article 22 de
la LPRL.

Els reconeixements mèdics que s’efectuïn
hauran de ser específics, adequant-se als riscos
que tingui el treballador pel que fa al seu lloc de
treball. Aquests reconeixements seran de peri-
odicitat màxima anual.

La informació recollida com a conseqüència
d’aquesta vigilància, tal com es preveu en la Llei,
respectarà sempre el dret a la intimitat i digni-
tat del treballador/a i la confidencialitat de tota
la informació relacionada amb el seu estat de
salut.

Article 46
Vigilància de la salut psicosocial

L’Ajuntament es compromet a vigilar, com-
plir i fer complir la legislació vigent en matèria
d’assetjament moral, psicològic o sexual en el si
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de la institució i a implementar les mesures pre-
ventives i correctores que siguin necessàries per
a la resolució d’aquests casos.

Article 47
Vigilància i prevenció del risc

L’Ajuntament, assessorat tècnicament pels
serveis de prevenció i d’acord amb allò establert
en el Reial decret 39/1997, s’obliga a elaborar
i mantenir actualitzat:

a) l’avaluació de riscos de tots els llocs de
treball i de cada centre de treball;

b) un pla general de prevenció de riscos i el
calendari anual d’aplicació.

Article 48
Protecció del personal especialment sensible a
determinats riscos

Es prestarà especial atenció a la protecció dels
treballadors especialment sensibles a determi-
nats riscos, com ara els casos d’embaràs i mater-
nitat, discapacitat física, psíquica o sensorial, així
com el personal que per raó d’edat o malaltia
hagi d’exercir funcions diferents a les del seu lloc
de treball originari.

Article 49
Prevenció del tabaquisme

S’aplicarà la legislació vigent pel que fa al
tabac als centres de treball.

CAPÍTOL 7
Condicions sindicals

Article 50
Representació col·lectiva

Els representants legals del personal fun-
cionari de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, juntament amb els del personal la-
boral, constitueixen un òrgan unitari i col·-
legiat de representació, que s’anomena Comi-
tè Unitari.

El Comitè Unitari cal que elabori un Regla-
ment de procediment intern que, entre d’altres
aspectes, ha d’indicar les facultats, la composició,
el funcionament, els drets i els deures dels mem-
bres que formen els òrgans representatius del
personal a l’Ajuntament.

En cas d’obertura d’un expedient sanciona-
dor a un afiliat/ada a un sindicat, l’Ajuntament
ha de demanar el corresponent informe contra-
dictori al Comitè Unitari.

Article 51
Competències i facultats de la Junta de Personal

La Junta de Personal té aquelles competèn-
cies i facultats que s’assenyalen a l’article 9 de
la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de repre-
sentació, determinació de les condicions de tre-
ball i participació del personal al servei de les
administracions públiques.

Així mateix, la Junta de Personal pot:
a) Disposar d’assessors al seu càrrec, degu-

dament acreditats davant el Servei de Recursos
Humans.

b) Expressar col·legiadament i lliurement les
seves opinions en matèries pròpies del seu àmbit
de representació.

c) Orientar, assessorar i assistir el personal
afectat per aquest Acord, en qüestions i petici-
ons de tot tipus que facin referència a la seva
relació amb l’Ajuntament, així com als drets i
deures que se’n deriven.

d) En cas que l’Ajuntament pretengui exter-
nalitzar o contractar amb empreses exteriors
serveis d’importància rellevant que puguin afec-
tar personal propi de l’Ajuntament (es manifesta
que no està previst fer-ho durant el període de
vigència ordinària d’aquest Acord), prèviament
s’han de mantenir consultes i negociacions amb
la representació dels treballadors sobre la situ-
ació laboral del personal afectat.

Article 52
Garanties i drets dels membres de la Junta de
Personal

Els membres de la Junta de Personal gaudei-
xen de les següents garanties:

a) Accedir i circular lliurement per les depen-
dències de l’Ajuntament, sempre que no es
destorbi el normal funcionament dels correspo-
nents serveis.

b) Publicar i distribuir lliurement les comu-
nicacions d’interès professional, laboral, social
i sindical.

c) Disposar d’un crèdit de 20 hores mensu-
als per a l’exercici de les funcions representati-
ves, computables com a treball efectiu. Aquestes
hores es poden acumular entre membres del
mateix sindicat, amb avís previ al Servei de
Recursos Humans i amb un límit igual al total
de les hores corresponents a 2 mesos.

No s’han de computar com a hores sindicals
les que s’utilitzin per a la negociació col·lectiva,
ni tampoc les de reunions convocades a instàn-
cies de la corporació, ni les utilitzades en reu-
nions de la Comissió Paritària o del Comitè de
Seguretat i Salut. Tampoc no s’hi ha de computar
les de requeriment per part de les autoritats
laborals competents.

d) No ésser discriminats en la seva promo-
ció econòmica o professional per raó de l’exer-
cici de la seva representació i activitat sindical.

e) Ésser informats d’aquelles prestacions de
serveis que contracti l’Ajuntament.

f) Tenir accés als butlletins oficials, a les bases
de dades de legislació i jurisprudència i a la bi-
bliografia que els pugui resultar d’interès i que
l’Ajuntament té disponible.

g) Poder considerar com a accident laboral,
a tots els efectes, en el cas que els membres de
la Junta de Personal en pateixin algun, durant
l’exercici del seu càrrec.

Article 53
Obligacions de la representació del personal

Els membres de la Junta de Personal tenen
les obligacions següents:

a) Complir i respectar els acords i pactes
negociats amb l’Ajuntament.

b) Mantenir la discreció professional obligada,
ja sigui de manera individual o col·lectiva, sobre
totes aquelles matèries de les quals tenen infor-
mació específica per raó del seu càrrec, fins i tot
després d’haver acabat el mandat corresponent.

En tot cas, cap document lliurat per l’Ajun-
tament no pot utilitzar-se fora de l’àmbit estricte
en què s’actuï o per a finalitats diferents a les que
van motivar-ne el lliurament.

c) Comunicar a la Junta de Personal, a la
corporació, al seu sindicat i als corresponents
òrgans de l’Estat o de la Generalitat el nome-
nament o la dimissió com a membres de la Junta.

Article 54
Mitjans materials

Per desenvolupar les seves activitats, la repre-

sentació del personal i les seccions sindicals amb
representació dins l’Ajuntament, tenen dret a
la utilització d’un local adequat, i també a l’ús
dels mitjans materials necessaris, facilitats per
la corporació, per al compliment de les seves
funcions.

L’Ajuntament cal que cobreixi les despeses
de funcionament del Comitè d’Empresa i de
la Junta de Personal fins a un límit anual de
1.269,25 euros.

Aquesta quantitat es distribuirà entre les di-
ferents organitzacions sindicals que conformen
el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal en
funció de la seva representativitat en aquests
òrgans.

Article 55
Seccions sindicals

Un cop s’hagi comunicat formalment a la
corporació que se’n crea una, la secció sindical
pot gaudir, entre altres, de la facultat de disposar
de 12 hores anuals (incloent-hi tant les destina-
des a personal funcionari com al laboral) per
realitzar assemblees o reunions en hores de
servei, amb la possibilitat d’acumular fins a un
màxim de 2 hores en una sola assemblea o re-
unió.

A petició de la central sindical que convoqui,
es pot considerar la possible utilització d’algu-
na dependència consistorial dins del còmput
d’hores establert.

Als delegats/ades de les seccions sindicals se’ls
ha d’aplicar el contingut de l’article 52 d’aquest
Acord.

Els afiliats/ades a un sindicat que tinguin càr-
recs electius comarcals, provincials, autonò-
mics, estatals o superiors, a les organitzacions
sindicals més representatives, tenen dret a
gaudir dels permisos no retribuïts necessaris
per desenvolupar les funcions sindicals pròpies
del càrrec.

Article 56
Assemblees

L’Ajuntament ha de facilitar la realització
d’assemblees del personal, en els temes previstos
en la legislació vigent.

Es poden celebrar 4 sessions a l’any en horari
de treball, amb la convocatòria prèvia de la re-
presentació del personal. En el supòsit que l’A-
cord tingui una durada quadriennal, l’any en què
s’hagi de negociar es poden celebrar fins a 6
sessions.

En tots els casos és obligatori fitxar-ne la in-
cidència i s’ha de garantir tant l’ordre, com tam-
bé que els serveis d’atenció al públic i la vigilàn-
cia no quedin desatesos.

En la convocatòria s’ha de fer constar l’or-
dre del dia proposat pels convocants. Una as-
semblea s’ha de comunicar amb una antela-
ció mínima de 48 hores al Servei de Recursos
Humans.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1. A més de les clàusules pactades en aquest
Acord, el personal que en resulta afectat es re-
geix pel que disposa la legislació sobre funció
pública i, especialment, pel Reglament del per-
sonal al servei de les entitats locals.

2. Respecte de cada exercici, la Comissió
Paritària prevista a l’article 5 ha d’acordar el re-
ajustament horari que s’escaigui per tal d’ade-
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quar la prestació de treball a la jornada anual
prevista a l’article 6.

3. En el supòsit de situacions de vaga, es fi-
xen els serveis mínims obligatoris següents:

Departament d’Informàtica: prestació de
serveis d’1 persona.

Departament d’Informació i Comunicació:
prestació de serveis de 2 persones encarregades
del telèfon i del registre d’entrada de documen-
tació.

Serveis Socials: prestació de serveis de 2 pro-
fessionals per a atenció de serveis urgents.

En els supòsits de vaga, el descompte de sa-
laris es fa dividint el sou mensual per 30 i mul-
tiplicant el quocient per tants dies de vaga com
hagi realitzat cada treballador/a.

El personal adscrit a la Policia Local té pro-
hibit, d’acord amb la llei, l’exercici del dret de
vaga.

4. Pel que fa a la regulació de la carrera ad-
ministrativa, s’ha d’actuar d’acord amb el que
prevegi a l’Estatut de la funció pública i amb
les possibles previsions que faci la valoració de
llocs de treball prevista a l’article 12 d’aquest
Acord.

5. En la mesura que la normativa de fun-
ció pública ho permeti, s’aplicarà al personal
funcionari de l’Ajuntament els mateixos cri-
teris que al personal laboral pel que fa a les
prejubilacions mitjançant contractes de relleu.
En aquest cas, si es donen les condicions ne-
cessàries i les parts així ho acorden, en cada
cas s’estudiarà la viabilitat de les sol·licituds
que es formulin.

6. Per tal de tractar els temes específics que
només afecten el col·lectiu de la Policia Local,
es constitueix una Mesa Sectorial.

ANNEX 1

Taules retributives per a l’any 2005

Retribucions bàsiques (quantia mensual)

G: grup; S: sou; T: trienni.

G S T
A 1.069,62 41,10
B 907,80 32,89
C 676,70 24,69
D 553,32 16,50
E 505,15 12,38

Complement de destinació (quantia mensual)

N: nivell; Q: quantia.

N Q
1 88,93
2 105,24
3 121,57
4 137,86
5 154,17
6 165,06
7 175,95
8 186,82
9 197,73

10 208,61
11 230,37
12 252,12
13 273,91
14 295,69

N Q
15 317,45
16 339,24
17 360,96
18 382,74
19 404,52
20 426,29
21 458,91
22 494,29
23 529,74
24 565,16
25 600,58
26 676,93
27 771,59
28 807,03
29 842,46
30 939,22

ANNEX 2

Roba de treball

Unitat de serveis i jardineria:
Estiu: 2 camises, 2 pantalons, 1 caçadora, 1

parell de vambes i 1 peto (quan es faci malbé).
Hivern: 1 jersei, 2 camises, 2 pantalons, 1

anorac (es dóna el mes de novembre i té una
periodicitat bianual) i 1 parell de botes.

Edificis municipals - neteja:
Estiu: 1 bata i 1 parell d’esclops.
Hivern: 1 bata i 1 parell d’esclops.

Educació:
Llars d’infants: 1 bata llarga o curta, 1 parell

d’esclops, 1 malles (hivern), 1 malles curtes (es-
tiu) i 1 xandall cada 2 anys.

Conserges d’escola: 2 pantalons, 2 camises, 1
jersei cada 2 anys, 2 parells de sabates i 1 ano-
rac cada 2 anys.

Cultura:
Conserges
Estiu (anual): 2 polos, 1 bata (quan es faci

malbé), 1 pantaló.
Hivern (anual): 1 jersei cada 2 anys, 2 cami-

ses, 1 bata (quan es faci malbé), 1 pantaló, 1
parell de botes quan es facin malbé), 1 anorac
per al conserge de la Capella de Sant Joan (cada
2 anys)

Serveis Socials
Centre obert: 1 bata llarga o curta, 1 parell

d’esclops i 1 pantaló de xandall.
Treballadores familiars: 1 bata llarga o curta,

1 parell d’esclops, 1 pantaló de xandall, 1 parell
de sabates d’estiu i 1 parell de sabates d’hivern.
S’entrega el mes d’abril.

Medi ambient:
Inspector de medi ambient: 1 anorac cada 3

anys i 1 bata (quan es faci malbé).

Personal de la Policia Local
1. Primera incorporació:
Entrega d’hivern:
2 camises de màniga llarga fitxa 1.2.5, 2 pan-

talons d’hivern fitxa 1.2.7, 2 pantalons operatius
fitxa 1.3.2, 2 camisola curta de màniga llarga fitxa
1.3.5, 2 parells de mitjons gruixuts fitxa 1.3.3, 1
jersei polar bicolor fitxa 1.2.3, 1 botes amb cor-
dons fitxa 1.3.1, 1 guants d’hivern fitxa 1.6.3, 1
anorac fitxa 1.2.11

Entrega d’estiu:

3 camises màniga curta fitxa 1.2.6, 2 camiso-
la curta de màniga curta fitxa 1.2.6, 2 pantalons
d’estiu fitxa 1.2.7, 1 sabates fitxa 1.2.8, 2 parells
de mitjons fitxa 1.1.7

Entrega inicial
2 gorra de plat d’escala bàsica fitxa 1.1.3.1, 2

gorra de plat segons comandament fitxa 1.1.3.2/
1.1.3.3, 1 gorra de plec fitxa 1.3.4, 1 corbata fit-
xa 1.2.9, 1 agulla de corbata fitxa 1.2.10, 1 ma-
nilles de frontissa, 1 defensa de fibra amb “talí”,
1 funda de gorra, pantaló i jaqueta impermea-
ble fitxa 1.2.12, 1 guants antitall i punxades ni-
vell 3A, 1 armilla reflectora fitxa 1.6.1, 1 cintu-
ró de niló exterior, interior fitxa 1.2.13, 1 funda
per a l’emissora de niló, 1 funda per a les manilles
de niló, 1 funda portamonedes de niló, 1 funda
portaesprai de niló, 1 funda per a pistola (segu-
retat nivell 3), 1 xiulet de plàstic fitxa 1.6.2, 1
guants blancs fitxa 1.1.9, 1 botes d’aigua, 1 casc
unitats motoritzades fitxa 1.4.9 (segons neces-
sitat), 1 escut de pit o cartera (metàl·lic) fitxa
2.1.1, 1 credencial amb cartera de pell.

2. Edificis municipals (recepció, Ajuntament)
Entrega cada any
2 camises de màniga curta fitxa 1.2.6, 2 cami-

ses de màniga llarga fitxa 1.2.5, 2 pantalons d’es-
tiu fitxa 1.2.7, 2 pantalons d’hivern fitxa 1.2.7,
1 sabates fitxa 1.2.8, 1 botes amb cordons fitxa
1.3.1 (baixes), 1 parell de mitjons fitxa 1.1.7, 2
parells de mitjons gruixuts fitxa 1.3.3

Entrega cada 2 anys
1 jersei polar bicolor fitxa 1.2.3
Entrega cada 3 anys
1 caçadora polar bicolor fitxa 1.2.4
3. Patrullers de dia
Entrega cada any
2 camises de màniga curta fitxa 1.2.6, 1 ca-

misa de màniga llarga fitxa 1.2.5, 2 pantalons
d’estiu fitxa 1.2.7, 2 pantalons d’hivern fitxa
1.2.7, 1 sabates fitxa 1.2.8, 2 parell de mitjons
fitxa 1.1.7, 2 parells de mitjons gruixuts fitxa
1.3.3

Entrega cada 2 anys
1 jersei polar bicolor fitxa 1.2.3, 1 botes amb

cordons fitxa 1.3.1, 1 guants d’hivern fitxa 1.6.3
Entrega cada 3 anys
1 caçadora polar bicolor fitxa 1.2.4
Entrega cada 4 anys
1 anorac fitxa 1.2.11
4. Patrullers de dia i nit
Entrega cada any
2 camises de màniga curta fitxa 1.2.6, 1 camisa

de màniga llarga fitxa 1.2.5, 2 camisola curta mà-
niga curta fitxa 1.2.6, 1 pantalons d’estiu fitxa
1.2.7, 1 pantalons d’hivern fitxa 1.2.7, 1 sabates
fitxa 1.2.8, 2 parell de mitjons fitxa 1.1.7, 2 pa-
rells de mitjons gruixuts fitxa 1.3.3

Entrega cada 2 anys
2 pantalons operatius fitxa 1.3.2, 1 pantaló

d’estiu fitxa 1.2.7, 1 pantaló d’hivern fitxa 1.2.7,
1 jersei polar bicolor fitxa 1.2.3, 1 botes amb cor-
dons fitxa 1.3.1, 1 guants d’hivern fitxa 1.6.3

Entrega cada 3 anys
1 caçadora polar bicolor fitxa 1.2.4
Entrega cada 4 anys
1 anorac fitxa 1.2.11
5. Motoristes
Entraga cada any
2 camises de màniga curta fitxa 1.2.6, 1 cami-

ses de màniga llarga fitxa 1.2.5, 1 pantalons d’es-
tiu motorista fitxa 1.4.6, 1 pantalons d’hivern
motorista fitxa 1.4.5, 1 sabates fitxa 1.2.8, 2 pa-
rells de mitjons fitxa 1.1.7, 2 parells de mitjons
gruixuts fitxa 1.3.3
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Entrega cada 2 anys
2 pantalons operatius fitxa 1.3.2, 1 pantaló

d’estiu motorista fitxa 1.4.6, 1 pantaló d’hivern
motorista fitxa 1.4.51, 2 camisoles curtes de
màniga curta fitxa 1.2.6, 1 jersei polar bicolor
fitxa 1.2.3, 1 botes de motorista fitxa 1.4.2, 1
guants d’hivern motorista fitxa 1.4.3

Entrega cada 3 anys
1 caçadora polar bicolor fitxa 1.2.4
Entrega cada 4 anys
1 anorac bicolor fitxa 1.4.1
1 casc integral fitxa 1.4.8 (substitució)
6. Per substitució (segons necessitats)
gorra de plat d’escala bàsica fitxa 1.1.3.1, gorra

de plat segons comandament fitxa 1.1.3.2/1.1.3.3,
gorra de plec fitxa 1.3.4, corbata fitxa 1.2.9, agulla
de corbata fitxa 1.2.10, manilles de frontissa,
defensa de fibra amb “talí”, funda de gorra, pan-
taló i jaqueta impermeable fitxa 1.2.12, guants
antitall i punxades nivell 3A, armilla reflectora
fitxa 1.6.1, cinturó de niló exterior, interior fitxa
1.2.13, funda per a l’emissora de niló, funda per
a les manilles de niló, funda portamonedes de
niló, funda portaesprai de niló, funda per a pis-
tola (seguretat nivell 3), xiulet de plàstic fitxa 1.6.2,
guants blancs fitxa 1.1.9, botes d’aigua, casc unitats
motoritzades fitxa 1.4.9 (segons necessitat), es-
cut de pit o cartera (metàl·lic) fitxa 2.1.1, creden-
cial amb cartera de pell.

ANNEX 3

Calendari de la Policia Local
Els quadrants anuals del personal de la Po-

licia Local es configuraran d’acord amb els cri-
teris següents:

1. El quadrant recollirà els dies de treball, els
festius i la resta de dies que s’han de treballar
o fer festa compresos entre el dia 23 de desembre
de l’any anterior a l’any que s’ha de treballar i
el dia 10 de gener de l’any posterior a l’any a
treballar, publicant-se com a mínim 10 dies abans
de la finalització de l’any.

2. Es farà un quadrant incorporant el perso-
nal en 4 grups de treball i aquests grups en 3 torns
de servei.

3. Es reflectiran en 3 colors diferenciats els
dies a treballar, els dies de festa i les vacances
d’estiu.

4. Es farà festa com a mínim en caps de set-
mana alterns, entenent aquests dies com di-
vendres, dissabte i diumenge, a excepció dels
mesos de juliol i agost que es farà únicament
dissabte i diumenge, així com en les dates en
què coincideixi la Festa Major.

5. Es faran 3 combinacions de descansos, és
a dir que s’agruparan de 6 a 7 dies de descans
d’1 mes en una data concreta per poder gaudir
de descans per Nadal i Reis, així com per Set-
mana Santa.

6. Aquesta agrupació implica algun condici-
onant:

Els dies de festa agrupats no es poden dema-
nar vacances.

Els dies agrupats per Setmana Santa es faran
per grups i per anys rotatius.

Els dies agrupats de Nadal i Reis seran alter-
nats per anys.

7. Es farà una rotació per grups anual durant
4 anys, perquè tothom hagi tingut les mateixes
condicions de treball i de festes.

8. No es podran efectuar modificacions al
quadrant durant aquest període de temps jus-

tament per no condicionar el punt 7, tret que es
demani expressament per mes del 50% de la
totalitat de la plantilla.

9. Les vacances d’estiu es faran en els me-
sos de juliol i agost, en un percentatge màxim
del 50% a cada torn de treball i a cada mes;
durant la resta de l’any només pot fer vacances
un màxim del 10% de la plantilla. En el cas
que es fes un quadrant diferenciat per a altres
grups de treball, aquests seguirien les mateixes
pautes que aquest annex i quedarien incorpo-
rats a aquest quadrant entre el dies 25 de juny
i el 5 de setembre, per tal de reforçar la manca
d’efectius amb motiu de les vacances.

ANNEX 4

Aquest annex, un cop pactat entre la repre-
sentació de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès i la representació del personal, s’addi-
ciona al text de l’Acord del personal funcionari
acordat entre ambdues parts, amb la mateixa
eficàcia normativa i obligació que aquest.

Condicions econòmiques

1. Clàusula de revisió salarial
Si l’IPC estatal a 31 de desembre de cadascun

dels anys de vigència d’aquest Acord és supe-
rior a l’increment retributiu previst en la Llei de
pressupostos generals de l’Estat, i per tal d’evitar
la pèrdua de poder adquisitiu, el salari total del
personal s’incrementarà en el mateix percentat-
ge diferencial, i es consolidarà l’increment es-
mentat a tots els efectes. Aquest increment s’in-
clourà en els pressupostos de l’any següent i es
farà efectiu dins del primer trimestre del mateix
any.

2. Complement de conveni
Els imports que es derivin de la clàusula de

revisió salarial abans esmentada s’han d’incloure
en els pressupostos de l’any següent i aniran con-
formant un complement, anomenat de conve-
ni, que es fa efectiu per mesos (12), té caràcter
consolidable i es va incrementant anualment en
la mateixa proporció que la resta de retribuci-
ons (sou, complement de destinació i comple-
ment específic).

Condicions de treball

3. Per tal d’assolir la jornada laboral de 1.554
hores que estableix l’article 6 de l’Acord, s’han
de prestar serveis efectius per espai de 35 hores
a la setmana.

(06.114.023)

RESOLUCIÓ
TRI/3890/2005, de 25 d’octubre, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació del Conveni col·-
lectiu de treball del personal laboral de l’Ajun-
tament de Vallirana per als anys 2005-2007 (codi
de conveni núm. 0804792).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball
del personal laboral de l’Ajuntament de Va-
llirana, subscrit pels representants de l’empre-
sa i pels dels seus treballadors el dia 22 de juny
de 2005, i d’acord amb el que disposen l’article
90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del

Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre
registre i dipòsit de convenis col·lectius de tre-
ball; 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’oc-
tubre, 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 296/2003, de 20 de desembre,
de creació, denominació i determinació de l’àm-
bit de competència dels departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, i el
Decret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració
i de reestructuració de diversos departaments
de l’Administració de la Generalitat, modificat
pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestruc-
turació d’òrgans territorials de l’Administració
de la Generalitat,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·-
lectiu de treball del personal laboral de l’Ajun-
tament de Vallirana per als anys 2005-2007 (codi
de conveni núm. 0804792) al Registre de con-
venis dels Serveis Territorials del Departament
de Treball i Indústria a Barcelona.

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

Barcelona, 25 d’octubre de 2005

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director dels Serveis Territorials
a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

5È CONVENI
col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajun-
tament de Vallirana 2005-2007.

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

La negociació d’aquest Conveni ha estat re-
alitzada de forma única i global.

Article 1
Àmbit personal

El present Conveni serà d’aplicació al perso-
nal laboral de l’Ajuntament de Vallirana.

Article 2
Àmbit temporal

La vigència d’aquest Conveni serà de 3 anys,
des de l’1 de gener de 2005 fins al 31 de desembre
de 2007.

Article 3
Clàusula de garantia ad personam

Les condicions i millores resultants d’aquest
Conveni, són compensables en la seva totalitat
amb les que anteriorment fossin vigents.

Es respectaran els drets adquirits per qual-
sevol contracte, acord o disposició que no vul-
neri el dret administratiu o la normativa labo-
ral. Per la seva derogació serà necessària
l’aprovació dels òrgans de representació del
personal, amb l’acceptació prèvia del treba-
llador afectat.


