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RESOLUCIÓ
TRE/3362/2007, de 24 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament d’Artés per 
cnu"cp{u"4228"k"4229"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:36754+0

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament 
d’Artés, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el 
dia 16 de febrer de 2006, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del 
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de 
ocki."uqdtg"tgikuvtg"k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="nÓctvkeng"3304"fg"nc"
Nngk"qti§pkec"613;9;."fg"3:"fg"fgugodtg."fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c="gn"
Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència de serveis de l’Estat a la 
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"ogfkcek„."ctdkvtcvig"k"eqpeknkcek„="gn"Fgetgv"
326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del 
Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 gener, d’estructuració i de rees-
tructuració de diversos departaments de l’Administració de la Generalitat; el Decret 
44514226."fg";"fg"oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"
de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial 
del Departament de Treball i Indústria; el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments 
fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k"gn"Fgetgv"79214228."fg"3;"fg"
desembre, d’estructuració del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de 
nÓClwpvcogpv"fÓCtvfiu"rgt"cnu"cp{u"4228"k"4229"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:36754+"cn"Tg-
gistre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

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

Barcelona, 24 d’abril de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI
eqnángevkw"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fg"nÓClwpvcogpv"fÓCtvfiu"rgt"cnu"cp{u"4228"k"4229

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Àmbit territorial i personal

1. El present Conveni afecta al personal laboral de l’Ajuntament d’Artés integrats 
gp"nc"ugxc"rt”rkc"rncpvknnc0

2. Resten exclosos d’aquest Conveni el personal amb contracte temporal inferior 
c"34"oguqu."rgt"qdtc"fgvgtokpcfc."gxgpvwcn."fg"e§ttgeu"fg"eqpÝcp›c"k"cuuguuqtcogpv"
especial i plans d’ocupació.
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Article 2
Àmbit temporal

1. La vigència d’aquest Conveni serà del dia 1 de gener de 2006 al 31 de desem-
dtg"fg"4229."gzegrek„"hgvc"fÓcswgnnu"ctvkengu"gp"gnu"swcnu"uÓgurgekÝswk"wpc"fcvc"fg"
vigència diferent.

2. Aquest Conveni quedarà prorrogat tàcitament per períodes anuals successius, 
llevat de denúncia expressa d’una de les parts, que efectuarà per escrit la part de-
nunciant a l’altra, amb expressió de les matèries objecte de denúncia i negociació, i 
cod"nÓcpvgncek„"fÓwp"ogu"c"nc"fcvc"fg"Ýpcnkv¦cek„"fg"nc"xkiflpekc"fg"nÓCeqtf0
50" Ckz”"pq"qduvcpv."gp"nÓgpfgoki"fg"nÓcrtqxcek„"fÓwp"pqw"Ceqtf."gn"rtgugpv"ocp-

tindrà la seva vigència en totes aquelles previsions que fàcticament i jurídicament 
siguin de possible aplicació.

4. El present Conveni serà vàlid quan degudament signat per les parts hagi estat 
aprovat pel Ple de la Corporació, llevat d’aquells aspectes pels quals s’estableix un 
altre calendari.

Article 3
Clàusula de garantia, compensació i absorció

Es garanteix el respecte als drets legalment adquirits per qualsevol acord o dis-
posició anterior a l’entrada en vigor d’aquest Conveni que no vulneri la legalitat 
xkigpv."c"pkxgnn"cfokpkuvtcvkw"q"geqp”oke0"Swcnugxqn"ceqtf"rquvgtkqt"ofiu"hcxqtcdng"
prevaldrà sobre el que s’estableix en aquest Conveni, tenint en compte que per a la 
ugxc"xcnkfguc"k"gÝe§ekc"ugt§"pgeguu§tkc"nÓcrtqxcek„"gzrtguuc"k"hqtocn"fgnu"”ticpu"
competents, en el seu àmbit respectiu.

Les condicions i millores resultants d’aquest Acord són compensables en la seva 
totalitat amb les que anteriorment fossin vigents mitjançant condicions pactades, acord 
de la corporació, imperatiu legal de qualsevol naturalesa, o per qualsevol altra motiu.

Article 4
Comissió Paritària de Seguiment

1. Queda constituïda una Comissió Paritària de Seguiment d’aquest Conveni, 
formada per quatre persones. Per part de les centrals sindicals signants dues perso-
nes, designats per aquestes, i com a representants de la Corporació dues persones, 
designats per l’Alcalde.

2. La comissió realitzarà reunions ordinàries trimestralment, i extraordinàriament 
i a petició d’alguna de les parts, quan sigui necessari, i sempre que sigui possible, 
en el termini de dos dies hàbils comptats a partir de la petició.

3. Les funcions de la Comissió Paritària de Seguiment seran: l’estudi, interpretació, 
ugiwkogpv."xkikn§pekc."eqpeknkcek„"gp"gnu"eqpÞkevgu"q"fkuetgr§pekgu"uqdtg"cswguv"k"
rquvgtkqt"fgugpxqnwrcogpv"fgnu"rcevgu"swg"Ýiwtgp"gp"gn"rtgugpv"eqpxgpk0

4. Actuarà com a Secretari de la Comissió una persona designada per la Cor-
poració, sense veu i sense vot.

5. Les normes de funcionament de la Comissió Paritària de Seguiment s’esta-
bliran de mutu acord.

6. En el cas de manca d’acord respecte als temes plantejats en el sí de la Comissió, 
d’acord amb les seves funcions, ambdues parts els plantejaran novament davant el 
CEMICAL a petició de qualsevol de les parts.

CAPÍTOL 2
Condicions de treball

Article 5
Modalitats d’accés a la funció pública i participació dels representats de personal

1. L’accés a la funció pública de l’Ajuntament d’Artés es realitzarà mitjançant 
ngu"rtqxgu"k"gnu"rtqegfkogpvu"cuugp{cncvu"c"nc"pqtocvkxc"ngicn"swg"nc"tgiwnc."k"nc"
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seva materialització es programa amb l’oferta pública anual d’ocupació que conté 
les places vacants a proveir.

2. En tots els tribunals que judicaran les proves per a l’accés a les places vacants 
de la plantilla, l’Ajuntament designarà un membre de la plantilla a proposta dels 
representants sindicals, per actuar com a vocal, amb veu i vot. L’esmentat represen-
tant del personal haurà de tenir titulació acadèmica o professional d’igual o superior 
nivell a l’exigida per accedir a la plaça que es convoqui.

3. El representant sindical dels treballadors serà puntualment informat de la 
composició nominal dels tribunals, de les proves d’accés, les bases de les convoca-
v”tkgu."nnqe."fcvc"k"jqtc"fgnu"gzgtekeku"k"fg"ngu"kpekfflpekgu"gufgxkpiwfgu0

Article 6
Contractació temporal

1. Els contractes de treball amb caràcter temporal s’efectuaran mitjançant proves 
r¿dnkswgu"cod"dcugu"clwuvcfgu"cnu"eqpvkpiwvu"o‡pkou"Ýzcvu"rgt"nc"pqtocvkxc"ngicn"
vigent. Així mateix la corporació contractarà treballadors sense seguir els tràmits 
fg"eqpxqecv”tkc"r¿dnkec"gp"gnu"ecuqu"fg"o§zkoc"wtiflpekc"k"rgt"c"pgeguukvcvu"fgn"
servei, d’acord amb els requisits legalment establerts.
40" Ngu"eqpxqecv”tkgu"gurge‡Ýswgu"rqftcp"kpenqwtg"gpvtgxkuvgu"cod"gnu"ecpfk-

dats, per determinar del seu nivell de formació, comprovacions de caràcter pràctic 
per valorar els nivells d’experiència, i/o proves de caràcter psicotècnic per valorar 
capacitats i adequacions als llocs a proveir.

Article 7
Discussió pressupostària i oferta d’ocupació anual

1. Els representants sindicals del personal laboral i les centrals sindicals repre-
sentatives rebran el projecte de pressupost del Capítol I, per tal de poder formular 
guogpgu"gp"vqv"cnn”"swg"chgevk"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"fg"nc"eqtrqtcek„."
perquè puguin ser tingudes en compte abans de l’aprovació del pressupost de la 
corporació.

2. La plantilla serà la que en cada moment resulti adequada per al bon funcio-
nament dels serveis públics que hagi d’atendre la corporació.

3. Les centrals sindicals representatives seran informades i escoltades respecte 
a l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament, abans de ser aprovada pel Ple de la 
corporació.

Article 8
FgÝpkek„"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"k"fg"hwpekqpu

1. La relació de llocs de treball de l’Ajuntament establirà per a cada lloc de treball 
vkrwu."ngu"gurgekÝecekqpu"ugi¯gpvu<

a) La denominació i el seu enquadrament orgànic.
b) Les característiques essencials del seu lloc, incloent-hi les funcions atribu-

ïdes.
c) Els requisits exigits per ocupar-lo.
d) La forma de provisió.
e) Les característiques retributives.
h+" Gn"pkxgnn"fg"encuukÝecek„0
i+" Gn"e”orwv"fÓjqtgu"cpwcnu0
2. Abans de l’aprovació de nous llocs de treball tipus, la corporació negociarà 

amb les centrals sindicals representatives les seves característiques retributi-
ves.

3. La corporació lliurarà a les centrals sindicals representatives les actualitza-
ekqpu"rgtk”fkswgu"fg"nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn."cdcpu"fg"nc"ugxc"crtqxcek„"rgn"
Ple de l’Ajuntament.

4. La Corporació facilitarà a tot treballador o central sindical representativa, la 
fgÝpkek„"eqttgurqpgpv"fgn"ugw"nnqe"fg"vtgdcnn"k"ngu"ugxgu"hwpekqpu"gurge‡Ýswgu0"Nc"
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resposta a aquesta sol·licitud es donarà en un temps màxim de dos mesos des de la 
data de la seva recepció al Registre general de la corporació.

Article 9
Canvis organitzatius
Ngu"oqfkÝecekqpu"fg"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"fgnu"vtgdcnncfqtu."eqo"c"eqpugs¯flp-

cia d’un canvi organitzatiu, requeriran siguin informades a les centrals sindicals 
signants d’aquest Conveni, dels aspectes relatius a les condicions de treball resul-
tants, així com de les mesures d’adaptació, pel que fa a la formació i els reciclatges 
que siguin necessàries.

Article 10
Jornada de treball

La jornada de treball del personal laboral serà la que, en cada moment, estableixi 
la llei amb caràcter general per a la funció pública.

El calendari laboral és l’instrument tècnic mitjançant el qual s’estableix la dis-
tribució de la jornada i els horaris a efectuar pel personal. Anualment s’aprovarà el 
calendari d’acord amb aquestes normes i prèvia negociació amb els representants 
dels treballadors.

El descans mínim intersetmanal serà preferiblement de 48 hores continuades.
Amb caràcter general, la jornada laboral serà de dilluns a divendres. El descans 

setmanal de dos dies es gaudirà, preferentment, en dissabte i diumenge. El calendari 
anual i els quadrants de serveis establiran els períodes de descans setmanal per a 
cada un dels col·lectius de la Corporació.

S’estableix un temps de descans en jornada continuada, computable com a jornada 
de treball efectiu, de 30 minuts diaris. Els responsables dels serveis establiran la 
franja horària en la qual haurà de gaudir aquest descans cada un dels treballadors 
de la Corporació, atenent les necessitats del servei.

Per tal d’establir l’equivalència de jornada anual dels col·lectius subjectes a jornades 
especials o distribució irregular de la jornada, s’aplicarà el següent càlcul:
Gnu"fkgu"pcvwtcnu"fg"nÓcp{."ogp{u"45"fkgu"ncdqtcdngu"eqttgurqpgpvu"c"xcecpegu."

ogp{u"gn"vqvcn"fg"hguvkwu"ckz‡"guvcdngtvu"cn"ecngpfctk"qÝekcn"fg"hguvgu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
fg"Ecvcnwp{c."ogp{u"gnu"fkwogpigu"fg"nÓcp{."ogp{u"gnu"fkuucdvgu"pq"eqkpekfgpvu"
cod"wpc"hguvkxkvcv"qÝekcn0

El personal d’educació es regeix, en aquest punt, per l’annex 2.
S’estableix una jornada màxima diària de 7,5 hores (37’5 hores setmanals) amb 

la tendència a que la jornada ordinària sigui de 35 hores setmanals.

Article 11
Horaris

La Comissió Paritària donarà el vistiplau als horaris anuals de cada col·lectiu abans 
fgnu"5"fg"fgugodtg"fg"ecfc"cp{0"Gp"gn"ecu"fgn"rgtuqpcn"fg"ngu"gueqngu"owpkekrcnu"
l’horari serà per cursos escolars.

Per tal d’implantar si s’escau, l’atenció al públic en horari de tarda, durant un dia 
c"nc"ugvocpc0"Cswguv"jqtctk"qtfkpctk"rqft§"oqfkÝect/ug"gp"pqxgu"eqpvtcevcekqpu"
o en cas que algun/a treballador/a ho demani per facilitar la conciliació de la seva 
vida familiar amb la professional.

Article 12
Flexibilitat horària
Gu"rqft§"cvqtict."gurqt§fkecogpv"wpc"Þgzkdknkvcv"fÓgpvtcfc"k"uqtvkfc"fg"ect§evgt"

voluntari i individualitzada, prèvia petició amb antelació i sempre que sigui com-
rcvkdng"cod"ngu"pgeguukvcvu"qticpkv¦cvkxgu"fgn"ugtxgk."Ýpu"c"82"okpwvu"cpvgtkqtu"k"
rquvgtkqtu"c"nÓjqtc"Ýzcfc"eqo"fg"nÓkpkek"k"Ýpcnkv¦cek„"fg"nc"lqtpcfc0"Swcp"ukiwk"fÓkpkek"
es recuperarà sempre a última hora de la mateixa jornada i quan sigui a última hora, 
es recuperà a primera hora de la mateixa jornada o a l’endemà mateix.
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Article 13
Hores extraordinàries

1. Són aquelles hores que, motivades per les necessitats del servei i a instància 
de les direccions de les àrees respectives, fora de l’horari habitual de cada treba-
llador, com a conseqüència de fets esdevinguts com a extraordinaris i que afecten 
la prestació dels serveis.

2. Es tendirà a la supressió de les hores extraordinàries d’acord amb els criteris 
següents:

a) Supressió de les hores habituals i continuades.
b) Manteniment, sempre que no es puguin realitzar les diverses modalitats de 

contractació o nomenament temporalment o parcialment, de les hores previstes, 
ngicnogpv"q"tgincogpv§tkc."gzvtcqtfkp§tkgu."nkokvcpv/ug"c"uwr”ukvu"fg"rwpvgu"fg"
treball, necessitats eventuals, canvis de torns, absències imprevistes, casos d’emer-
gència i altres circumstàncies de caràcter excepcionals derivades de l’activitat o 
servei respectiu.
e+" Gp"vqv"ecu."ecr"vtgdcnncfqt1c"rqft§"tgcnkv¦ct"ofiu"fg":2"jqtgu"rgt"cp{0
50" Ngu"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu"uÓjcwtcp"fg"eqorgpuct"cod"vgoru"fg"tgr”u"ugortg"

que les necessitats del servei ho permetin, d’acord amb la taula següent:
a) L’hora extra efectuada en dia laborable es compensarà amb 1 hora i 30 minuts 

de descans.
b) L’hora extra efectuada en dia festiu (diumenges i festius o nocturna (entre les 

22 i les 6 h) es compensarà amb 2 hores de descans.
c) L’hora extra nocturna i festiva (entre les 22h. de la vetlla i les 6h del festiu) es 

compensarà amb 2 hores i 15 minuts de descans.
Les hores de descans acumulades per aquest motiu podran ser efectuades jun-

tament amb altres períodes de descans, sempre que les necessitats del servei ho 
permetin.

4. No obstant el que es preveu a l’apartat anterior, quan no sigui possible la 
compensació horària, es compensaran les hores extraordinàries segons consta en 
l’annex 1.

Article 14
Calendari laboral
30" Fwtcpv"nc"xkiflpekc"fgnu"rcevgu"k"eqpukfgtcpv"gn"ecngpfctk"fg"hguvgu"qÝekcnu"

swg"rgt"ecfc"cp{"crtqxc"nc"Igpgtcnkvcv."gu"eqphgeekqpct§"gn"ecngpfctk"cpwcn"fg"nc"
Corporació.
40" Nc"Eqokuuk„"fg"ugiwkogpv"gu"tgwpkt§"cn"ogu"fÓqevwdtg/pqxgodtg"fg"ecfc"cp{"

per tal de proposar el calendari, així com els serveis mínims que correspongui per 
c"nÓcp{"ugi¯gpv0

3. El calendari laboral del personal de jornada per torns, s’establirà mitjançant 
plantilles que hauran de ser conegudes pel empleats amb una antelació mínima de 
tres mesos.

4. A part d’aquests criteris generals, es tindran en consideració els criteris col-
ngevkwu"gurge‡Ýeu"swg"uÓkpfkswgp"c"nÓcppgz"40

Article 15
Dies de permís per assumptes personals

1. Els treballadors de l’Ajuntament d’Artés, disposaran de 9 dies de permís per 
assumptes personals.
40" Cswguvu"gu"icwfktcp"fkpu"fgn"rgt‡qfg"eqortflu"gpvtg"gn"3"fg"igpgt"fg"nÓcp{"gp"

ewtu"k"gn"37"fg"igpgt"fg"nÓcp{"ugi¯gpv0
50" Gnu"vtgdcnncfqtu"fg"nÓClwpvcogpv"rqftcp"icwfkt"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"6"fkgu."fgnu"

9 reconeguts de permís per assumptes personals, al període de vacances de Setmana 
Ucpvc"k"Pcfcn."ugortg"swg"swgfk"uwÝekgpvogpv"eqdgtv"gn"ugtxgk."Gnu"ecngpfctku"rgt"
aquests períodes s’hauran de concretar amb 1 mes d’antelació.

4. Excepte en cas d’urgència, els dies d’ assumptes personals es comunicaran 
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cod"cpvgncek„"o‡pkoc"fg"37"fkgu"cn"ecr"fgn"ugtxgk."hqtc"fgnu"rgt‡qfgu"gurgekÝecvu"
en el punt 3.

5. La disposició dels dies per assumptes propis a què fa referència aquest article 
computaran com a dies treballats.

6. No es poden acumular dies d’assumptes propis i de vacances. En cap cas es 
eqorgpuct§"geqp”okecogpv"gn"pq"icwfkogpv"fgnu"ocvgkzqu0

7. En el cas de denegació d’alguna sol·licitud de llicència o permís, s’haurà de fer 
per mitjà d’una resolució escrita expressant clarament les causes que la motiven. 
Posteriorment es donarà audiència a l’interessat, si així ho sol·licita, i als represen-
tants dels treballadors en cas de disconformitat.

8. Els treballadors/es de l’àmbit d’educació tenen un calendari propi, inclouran, 
dins d’aquests els dies d’assumptes personals.

Article 16
Vacances
30" Gn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fg"nÓClwpvcogpv"fÓCtvfiu"vkpft§"ftgv"c"icwfkt"rgt"ecfc"cp{"

de servei efectiu de 23 dies laborables.
40" C"rctvkt"fg"37"cp{u"fÓcpvkiwkvcv<"3"fkc"ofiu"fg"xcecpegu0
C"rctvkt"fg"42"cp{u"fÓcpvkiwkvcv<"4"fkgu"ofiu"fg"xcecpegu0
C"rctvkt"fg"47"cp{u"fÓcpvkiwkvcv<"5"fkgu"ofiu"fg"xcecpegu0
C"rctvkt"fg"52"cp{u"fÓcpvkiwkvcv0"6"fkgu"ofiu"fg"xcecpegu0
3. La realització de les vacances haurà de realitzar-se preferiblement entre el 15 

fg"lwp{"k"gn"52"fg"ugvgodtg0
4. En el cas que hi hagi alguna situació especial, derivada de motius personals 

del/de la treballador/a o de necessitats del servei, que aconsellin el gaudiment de 
les vacances fora del període general, podran ser ateses les propostes prèvia petició 
raonada per escrit per part del/de la treballador/a, sempre que s’obtingui l’informe 
favorable del/de la cap de la dependència o servei. El personal de l’àmbit d’educació 
quedaran sotmesos al calendari escolar.

5. Si en el moment de gaudiment de les vacances d’estiu, el treballador no té un període 
mínim de 12 mesos d’antiguitat, el període de vacances es reduirà en la part proporcional 
eqttgurqpgpv0"Pq"qduvcpv"ckz”"k"ugortg"swg"jq"rgtogvk"gn"ugtxgk."gu"eqpegfkt§"rgto‡u"pq"
retribuït per a aquelles persones que sol·licitin, en un màxim de 23 dies laborables.
80" NÓkpkek"k"nc"Ýpcnkv¦cek„"fg"ngu"xcecpegu"ugt§"fkpu"nÓcp{"pcvwtcn"swg"eqttgurqpiwk0"

Els torns de vacances hauran de ser concretats, assignats i coneguts pel personal 
chgevcv."fwtcpv"gn"ogu"fÓcdtkn"fgn"ocvgkz"cp{0

7. La sol·licitud de vacances es farà amb l’imprès normalitzat que establirà la 
Unitat de Recursos Humans.

8. Cap treballador podrà iniciar les seves vacances si es troba de baixa per 
malaltia, accident o llicència per maternitat, i les podrà gaudir una vegada torni a 
estar en situació laboral.

9. En cas que la situació de baixa sobrevingui un cop iniciades les vacances, 
cswguvgu"swgfctcp"kpvgttqorwfgu."k"Ýpu"c"nc"fcvc"fÓcnvc"fgn"vtgdcnncfqt"ugortg"swg"
la mateixa comporti hospitalització, fractura que requereixi immobilització o in-
tervenció quirúrgica. Un cop produïda l’alta del treballador es pactarà el gaudi dels 
fkgu"tguvcpvu"fg"xcecpegu"ugiqpu"nc"fkurqpkdknkvcv"fgn"ugtxgk"fkpu"nÓcp{"pcvwtcn0

Article 17
Control d’assistència i absentisme

Tots els treballadors compresos en l’àmbit d’aquest Conveni són obligats a marcar 
rgtuqpcnogpv"nc"Ývzc"fg"eqpvtqn"qp"gzkuvgkzk"tgnnqvig"k1q"c"eqornkt"ngu"oguwtgu"fg"
control establertes.

Tots els centres de treball, sempre que sigui possible, tindran el seu propi rellotge 
kortguuqt"q"ukuvgoc"fg"eqpvtqn"cfkgpv"rgt"c"tgÞgevkt"ngu"ugxgu"kpekfflpekgu0

Tots els treballadors resten obligats a comunicar al cap corresponent, totes les 
incidències que puguin produir-se.
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Es lliurarà cada mes a cada un dels treballadors un full amb les incidències del 
ogu"c"Ý"fg"eqttgikt"ngu"cpqocnkgu"swg"uÓqdugtxkp0

Article 18
Llicències i permisos retribuïts

Tot el personal, previ avís, podrà faltar o absentar-se del treball, sense pèrdua de 
retribucions, pels motiu i durant els períodes que s’indiquen:

1. Llicència de matrimoni.
1.1 15 dies naturals en cas de matrimoni o formació de parella estable, sense 

distinció de sexes (no se’n podrà gaudir amb posterioritat en cas de matrimoni), 
sempre que el fet causant tingui lloc després de l’entrada en vigor del Conveni. El 
ocvtkoqpk"uÓjcwt§"fg"lwuvkÝect"okvlcp›cpv"hqvqe”rkc"fgn"nnkdtg"fg"hco‡nkc"qp"eqpuvk"
cswguv."k"nc"hqtocek„"fg"rctgnnc"guvcdng"okvlcp›cpv"egtvkÝecv"fg"eqpxkxflpekc0
304" Gn"vgoru"kpfkurgpucdng"rgt"cuukuvkt"c"wp"ecucogpv"Ýpu"cn"4p"itcw"fg"eqp-

ucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv0
2. Llicències per defunció, accident, malaltia greu o hospitalització.
403" Rgt"nc"oqtv"q"ocncnvkc"itgw"fÓwp"hcoknkct"k"Ýpu"c"4qp"itcw"fÓcÝpkvcv"q"eqp-

sanguinitat, 2 dies en la mateixa comarca. Fins a 4 dies si és en un altre comarca. 
(En cas d’intervenció quirúrgica, si l’hospitalització és inferior a 3 dies, únicament 
els que siguin d’Hospitalització efectiva. Si l’hospitalització és superior a 3 dies, 
els dies de permís poden ser alterns.
404" Rgt"fghwpek„"fÓwp"rctgpv"fg"vgtegt"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."gn"vgoru"

necessari per assistir al funeral.
3. En els casos de part, adopcions i acolliments.
3.1 Les treballadores tenen dret a un permís de setze setmanes ininterrompudes, 

cornkcfgu."gp"ecu"fg"rctv"o¿nvkrng."c"fwgu"ugvocpgu"ofiu"rgt"ecfc"Ýnn"q"Ýnnc"c"rctvkt"
del segon. El permís es distribueix a opció de la treballadora, sempre que sis de les 
setmanes de permís siguin immediatament posteriors al part. En el cas de mort de 
la mare, el pare pot fer ús de tot el permís o, si escau, de la part que en resti.

3.2 No obstant el que disposa l’apartat 3.1, i sens perjudici de les sis setmanes 
immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que 
la mare i el pare treballin, aquesta, en iniciar-se el període de descans per materni-
tat, pot optar perquè el pare gaudeixi d’una part determinada ininterrompuda del 
període de descans posterior al part, de manera simultània o successiva amb el de 
nc"octg."nngxcv"swg"gp"gn"oqogpv"fg"hgt/ug"ckz”"ghgevkw"nc"kpeqtrqtcek„"cn"vtgdcnn"fg"
la mare impliqui risc per a la seva salut.

3.3 L’opció, exercida per la mare en iniciar-se el període de descans per ma-
vgtpkvcv."c"hcxqt"fgn"rctg."c"Ý"swg"cswguv"icwfgkzk"fÓwpc"rctv"fgn"rgto‡u."rqv"fiuugt"
revocada per la mare si s’esdevenen fets que facin inviable l’aplicació d’aquesta 
opció, com poden ésser l’absència, la malaltia, l’accident del pare o l’abandonament 
de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquest tres darrers 
casos siguin imputables a la mare.
506" Gp"gn"uwr”ukv"fg"pckzgogpv"k"cfqrek„"q"ceqnnkogpv"rgtocpgpv"q"rtgcfqrvkw"

d’un o una menor, cinc dies.
507" Gp"gnu"ecuqu"fg"pckzgogpv"fg"Ýnnu"rtgocvwtu"q"swg."rgt"swcnugxqn"oqvkw."

aquest hagin de romandre hospitalitzats després del part, la treballadora o treballador 
vfi"ftgv"c"cdugpvct/ug"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"vtgu"jqtgu"fk§tkgu."cod"nc"
rgtegrek„"fg"ngu"tgvtkdwekqpu"‡pvgitgu0"Gp"cswguvu"uwr”ukvu."gn"rgto‡u"fg"ocvgtpkvcv"
es pot computar, a instància de la mare o, si aquesta manca, del pare, a partir de la 
fcvc"fg"nÓcnvc"jqurkvcn§tkc0"UÓgzenqwgp"fÓcswguv"e”orwv"ngu"rtkogtgu"uku"ugvocpgu"
posteriors al part, de descans obligatori per a la mare.

S’han de tenir en compte les necessitats especials dels treballadors que tenen 
Ýnnu"cod"fkuecrcekvcv"ru‡swkec."h‡ukec"q"ugpuqtkcn."cnu"swcnu"vtgdcnncfqtu"uÓjc"fg"
ictcpvkt."eqo"c"o‡pko."ofiu"Þgzkdknkvcv"jqt§tkc."swg"gnu"rgtogvk"eqpeknkct"gnu"jqtctku"
fgnu"egpvtgu"fÓgfwecek„"gurgekcn."q"cnvtgu"egpvtgu"qp"gn"Ýnn"q"Ýnnc"fkuecrcekvcv"tgdk"
atenció amb els horaris dels propis llocs de treball, tenint en compte la situació del 
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domicili familiar. A aquest efectes, el treballador o treballadora gaudeix de dues 
jqtgu"fg"Þgzkdknkvcv"jqt§tkc"fk§tkc0
508" Gu"rqv"cvqtict"vcodfi"cnu"vtgdcnncfqtu"cod"Ýnnu"fkuecrcekvcvu"wp"rgto‡u"tgvtkdw•v"

rgt"cuukuvkt"c"tgwpkqpu"fg"eqqtfkpcek„"qtfkp§tkc"cod"Ýpcnkvcvu"rukeqrgfci”ikswgu"
cod"gn"egpvtg"fÓgfwecek„"gurgekcn"q"fÓcvgpek„"rtgeq›"qp"tgdk"vtcevcogpv"gn"Ýnn"q"Ýnnc"
q"dfi"rgt"ceqorcp{ct/nq"uk"jc"fg"tgdtg"uwrqtv"cffkekqpcn"gp"nÓ§odkv"ucpkvctk0

3.7 En el cas d’adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, de menors 
fg"Ýpu"c"uku"cp{u."gn"rgto‡u"vfi"wpc"fwtcfc"fg"ugv¦g"ugvocpgu"kpkpvgttqorwfgu."co-
rnkcdngu"gp"gn"uwr”ukv"fÓcfqrek„"q"ceqnnkogpv"o¿nvkrng"gp"fwgu"ugvocpgu"ofiu"rgt"Ýnn"
q"Ýnnc"c"rctvkt"fgn"ugiqp."eqorvcfgu."c"gngeek„"fg"nc"vtgdcnncfqtc"q"vtgdcnncfqt."dfi"c"
partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, bé a partir de la resolució 
judicial per la qual es constitueix l’adopció. La durada del permís és, així mateix, 
fg"ugv¦g"ugvocpgu"gp"gnu"uwr”ukv."fÓcfqrek„"q"ceqnnkogpv"fg"ogpqtu"ofiu"itcpu"fg"uku"
cp{u."swcp"gu"vtcevk"fÓkphcpvu"fkuecrcekvcvu"q"okpwux§nkfu."q"gp"gnu"ecuqu"swg."rgt"ngu"
seves circumstàncies i experiències personals o perquè provinguin de l’estranger, 
vkpiwkp"gurgekcnu"fkÝewnvcvu"fÓkpugtek„"uqekcn"k"hcoknkct"cetgfkvcfgu"fgiwfcogpv"rgn"
serveis socials competents.

3.8 En el cas que la mare i el pare treballin, el permís s’ha de distribuir a opció 
dels interessats, que en poden gaudir de manera simultània o successiva, sempre en 
períodes ininterromputs. En els casos en que gaudeixin simultàniament de períodes 
de descans, la suma dels períodes no pot excedir les setze setmanes que estableix 
l’apartat 3.1 o les que corresponguin en cas d’adopció o acolliment múltiple.
50;" Gp"gnu"uwr”ukvu"fÓcfqrek„"kpvgtpcekqpcn."swcp"ecniwk"gn"fgurnc›cogpv"rtgxk"

dels pares al país d’origen de l’infant adoptat, el permís establert per a cada cas en 
cswguv"crctvcv"gu"rqv"kpkekct"Ýpu"c"swcvtg"ugvocpgu"cdcpu"fg"nc"tguqnwek„"rgt"nc"swcn"
es constitueix l’adopció.
Gp"cnn”"pq"rtgxkuv"cnu"crctvcvu"cpvgtkqtu"ecnft§"cvgpkt/ug"c"cnn”"swg"fkurquc"nc"Nngk0
4. Permisos per lactància.
Gnu"vtgdcnncfqtu"cod"wp"Ýnn"q"Ýnnc"fg"ogp{u"fg"pqw"oguqu"vgpgp"ftgv"c"wp"rgto‡u"

d’una hora diària d’absència del treball per lactància; aquest període de temps pot 
ésser dividit en dues fraccions. Si tant el pare com la mare són treballadors, només 
un d’ells pot exercir aquest dret. Les hores de la lactància es poden compactar i 
afegir els dies resultants a partir del permís per maternitat.

5. Permisos per violència de gènere.
El personal laboral afectat per violència de gènere tindrà el dret d’excedència for-

çosa percebent durant 6 mesos el 100% de les retribucions bàsiques i el complement 
fg"fguv‡."k"gn"72'"fgn"eqorngogpv"gurge‡Ýe0"Cswguvc"ukvwcek„"u"rqft§"rgtnnqpict"
rgt"rgt‡qfgu"fg"vtgu"oguqu"Ýpu"cttkdct"cnu"3:"oguqu0

6. Permisos de trasllat de domicili
Per trasllat de domicili habitual, els treballadors gaudiran d’1 dia de permís si el 

vtcunncv"fiu"fkpu"fgn"ocvgkz"owpkekrk"k"Ýpu"c"6"fkgu"uk"gu"ecpxkc"fg"nqecnkvcv."ugortg"
swg"gu"rtgugpvk"hqvqe”rkc"fg"nÓgorcftqpcogpv"q"ecpxk"fg"fqokeknk0

7. Permisos per assistència a exàmens
Gp"gnu"ecuqu"fÓcuukuvflpekc"c"gz§ogpu"gp"egpvtgu"fÓgpugp{cogpv"qÝekcnu."gn"vtgdc-

nncfqt"vkpft§"ftgv"c"wpc"nnkeflpekc"eqttgurqpgpv"c"nc"lqtpcfc"fg"nÓgzcogp."uk"gu"lwuvkÝec"
posteriorment per escrit la seva participació en aquests.

8. Permisos per complir un deure inexcusable de caràcter públic o personal
Per compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal: el temps 

pgeguuctk"rgt"eqornkt/nq."cod"nc"fgiwfc"lwuvkÝecek„0
9. Permisos per visites mèdiques
Pel que fa a les visites mèdiques del treballador, i sempre que no sigui possible 

realitzar-les fora de la jornada habitual de treball, els treballadors tindran dret a 
l’absència pel temps indispensable per realitzar la dita visita, s’haurà de presentar 
cn"Fgrctvcogpv"fg"Rgtuqpcn"lwuvkÝecek„0
Gn"rgtuqpcn"fÓgfwecek„."gp"ecu"swg"nc"xkukvc"ogfkec"ukiwk"rgt"wp"hcoknkct"Ýpu"c"

segon grau de consanguinitat, es recuperant les hores, durant el mes en curs.
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Article 19
Llicències i permisos no retribuïts

1. Permisos no retribuïts
1.1 El personal de l’Ajuntament tindrà la possibilitat de disposar d’una llicència 

pq"tgvtkdw•fc"fg"Ýpu"c"8"oguqu"eqo"c"o§zko."ocpvgpkpv/ug"vqvgu"ngu"eqpfkekqpu"fgn"
lloc de treball, sempre que es pugui garantir el funcionament del servei (a criteri de 
la Comissió Paritària). Es podrà concedir llicència per fer estudis sobre matèries 
directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe 
favorable del cap de la unitat departamental.
304" Rgt"cvgpftg"wp"hcoknkct"fg"Ýpu"gn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv"

que convisqui amb el treballador, en casos malalties greus, es podrà concedir una 
llicència de 3 mesos, sense retribució.
305" Cswguvgu"nnkeflpekgu"pq"gu"rqftcp"vqtpct"c"uqnánkekvct"Ýpu"rcuucvu"4"cp{u"fg"

l’anterior. En els casos previstos en el punt 1.1 s’hauran de sol·licitar com a mínim 
amb 1 mes d’antelació.

2. Reducció de la jornada per motius familiars
2.1 El treballador que, per raó de guarda legal, tingui cura directa d’un infant 

fg"ogp{u"fg"8"cp{u"q"fÓwpc"rgtuqpc"fkuokpw•fc"ru‡swkec."h‡uke"q"ugpuqtkcn"swg"pq"hc"
cap activitat retribuïda, i també els que tenen a càrrec directe seu un o una familiar, 
Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."cod"wpc"kpecrcekvcv"q"fkuokpwek„"
reconeguda de més del 65%, que en depèn i en requereix una dedicació especial 
tenen dret a una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb una 
percepció del 80% o del 60% de la retribució integra, respectivament.
404" Gp"gn"uwr”ukv"fg"tgfweek„"fÓwp"vgt›"fg"nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"rgt"tc„"fg"iwctfc"

ngicn"fÓwp"kphcpv."gnu"vtgdcnncfqtu"vgpgp"ftgv"c"rgtegdtg"gn"322'"fg"nc"tgvtkdwek„"Ýpu"
swg"nÓkphcpv"vkpiwk"wp"cp{"eqo"c"o§zko0"Rgt"c"qdvgpkt"cswguvc"tgfweek„"fg"lqtpcfc"
de treball, el treballador o treballadora ha de presentar sol·licitud 1 mes abans de 
la seva incorporació.
405" Gp"gnu"uwr”ukvu"fÓcfqrek„"q"fÓceqnnkogpv"rgtocpgpv"q"rtgcfqrvkw"fÓwp"kphcpv"

ogpqt"fg"vtgu"cp{u."gp"gn"ecu"fg"tgfweek„"fÓwp"vgt›"fg"nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn."gnu"vtg-
balladors tenen dret a percebre el 100% de les retribucions durant setze setmanes, 
eqorvcfgu"c"rctvkt"fg"nc"Ýpcnkv¦cek„"fgn"rgto‡u"fg"ocvgtpkvcv"rgt"cfqrek„0
406" Gp"ecuqu"lwuvkÝecvu"fgiwfcogpv."rgt"kpecrcekvcv"h‡ukec."ru‡swkec"q"ugpuqtkcn"

fÓwp"q"wpc"hcoknkct"Ýpu"cn"rtkogt"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."vcodfi"gu"rqv"
demanar una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la reduc-
ció proporcional de les retribucions. Excepcionalment, i amb la valoració prèvia de 
les circumstàncies concurrents en cada cas, també poden demanar la reducció de 
jornada de treball els treballadors que tenen a càrrec directe seu un o una familiar 
Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv"swg"tgswgtgkzk"wpc"fgfkecek„"gurgekcn."
A aquests efectes, el departament de personal ha d’establir els criteris de concessió 
d’aquesta reducció de jornada de treball.

2.5 La concessió de les reduccions de jornada que regula aquest article és incom-
rcvkdng"cod"gn"fgugpxqnwrcogpv"fg"swcnugxqn"cnvtc"cevkxkvcv"geqp”okec."tgowpgtcfc"
o no remunerada, durant l’horari que sigui objecte de la reducció.

En els casos en que la concessió de la llicència al treballador o treballadora, per 
raó de comandament, afecti el rendiment del treball d’altres treballadors, s’han de 
prendre les mesures pertinents per a garantir una prestació del servei adequada.

3. Excedència voluntària
a) L’excedència podrà ser voluntària o forçosa. La forçosa, que donarà dret a la 

eqpugtxcek„"fgn"nnqe"k"cn"e”orwv"fg"nÓcpvkiwkvcv"fg"nc"ugxc"xkiflpekc."gu"eqpegfkt§"
per la designació o elecció per un càrrec públic que impossibiliti l’assistència al 
treball. El reingrés haurà de ser sol·licitat dins del mes següent al cessament en el 
càrrec públic.
40" Gn"vtgdcnncfqt1c"eqo"c"o‡pko"fÓwpc"cpvkiwkvcv"c"nÓgortguc"fÓ3"cp{"vfi"ftgv"c"swfl"

se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini 
pq"ogpqt"c"4"cp{u"k"pq"oclqt"c"70
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Aquest dret només podrà ser exercitat una altra vegada pel mateix treballador/a 
uk"jcp"vtcpueqttgiwv"6"cp{u"fgu"fgn"Ýpcn"fg"nÓcpvgtkqt"gzegfflpekc0

b) Els treballadors/ores tenen dret a un període d’excedència, no superior a 3 
cp{u"pk"kphgtkqt"c"5"oguqu."rgt"vgpkt"ewtc"fÓwp"Ýnn1c."dfi"ukiwk"rgt"pcvwtcnguc"q"rgt"
cfqrek„."q"gp"gnu"uwr”ukvu"fÓceqnnkogpv."vcpv"rgtocpgpv"eqo"rtgcfqrvkw."c"eqorvct"
de la data del naixement o si s’escau, de la resolució judicial o administrativa. Els 
Ýnnu1gu"uweeguukwu"fqpgp"ftgv"c"wp"pqw"rgt‡qfg"fÓgzegfflpekc."swg"rquc"Ý"cn"rgt‡qfg"
de què s’estigui gaudint. Si el pare i la mare treballen a la mateixa empresa, solament 
un d’ells pot exercir aquest dret. El temps de permanència en aquesta situació es 
computa a efectes de triennis, consolidació del grau personal i sistema de previsió 
k"ftgvu"rcuukwu0"Fwtcpv"gn"rtkogt"cp{"fg"ecfc"rgt‡qfg."cswguvc"tgugtxc"jq"fiu"fgn"
mateix lloc de treball. Transcorregut aquest període, aquesta reserva ho és d’un 
lloc d’igual nivell i retribució.

c) Per tenir cura d’un familiar: els treballadors/ores tindran dret a un període 
fÓgzegfflpekc"fg"fwtcfc"pq"uwrgtkqt"c"3"cp{"rgt"vgpkt"ewtc"fÓwp"hcoknkct"swg"gu"
vtqdk"cn"ugw"e§ttge"Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."swg"rgt"tcqpu"
d’edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix, i no desenvolupi 
cap activitat retribuïda. El període d’excedència serà únic per cada subjecte 
causant.

El temps de permanència en aquesta situació es computa a efectes de triennis 
consolidació de grau personal i sistema de previsió i drets passius. Durant el primer 
cp{"fg"ecfc"rgt‡qfg."cswguvc"tgugtxc"jq"fiu"fgn"ocvgkz"nnqe"fg"vtgdcnn0"Vtcpueqttgiwv"
aquest període aquesta reserva ho és d’un lloc d’igual nivell i retribució.

El temps que hom roman en la situació d’excedència per interès particular només 
El temps computa a efectes d’antiguitat, i comporta reserva de plaça i adscripció.

CAPÍTOL 3
Condicions retributives

Article 20
Règim retributiu

Les retribucions bàsiques i complementàries del personal laboral al servei de 
l’Ajuntament tindran la mateixa estructura i seran de la mateixa quantitat que les 
establertes amb caràcter bàsic per a la Funció Pública.

Article 21
Nòmina mensual i pagues extraordinàries

El sistema normal d’abonament de les retribucions és la transferència bancària. 
Nc"fcvc"o§zkoc"rgt"c"nÓkpitfiu"fg"nc"p”okpc"cnu"eqttgurqpgpvu"eqorvgu"dcpectku"fgn"
personal al servei de la Corporació serà l’antepenúltim dia de cada mes.

Els treballadors de l’Ajuntament cobraran dues pagues extraordinàries, de quantia 
igual a una mensualitat íntegre.
Nc"rcic"gzvtcqtfkp§tkc"fÓguvkw"uÓcdqpct§"gn"45"fg"lwp{"eqplwpvcogpv"cod"nc"

p”okpc"fÓcswguv"ogu0
La paga extraordinària de Nadal s’abonarà el 23 de desembre conjuntament amb 

nc"p”okpc"fÓcswguv"ogu0
Gu"rtqegfkt§"c"nc"tgiwnctkv¦cek„"fg"ngu"p”okpgu"fg"vqvu"gnu"vtgdcnncfqtu"rgt"vcn"

d’adaptar-les a l’estructura retributiva aplicable als funcionaris.

Article 22
Increment salarial

Tenint en compte el que disposa la normativa laboral vigent i els conceptes 
retributius

que regula aquest Conveni col·lectiu, l’augment de retribucions del personal 
chgevcv"rgnu"rtgugpvu"ceqtfu"ugt§"Ýzcv"cpwcnogpv"okvlcp›cpv"pgiqekcek„"cod"gn1nc"



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7229"Î"350330422945728

tgrtgugpvcpv"fgnu1ngu"vtgdcnncfqtu1gu."ugiqpu"gn"swg"Ýzk"gp"gn"Rtguuwrquv"Igpgtcn"fg"
l’Estat de cada lloc de treball respecte de la funció pública.

Article 23
Dietes i quilometratge

El personal afecte a aquest Conveni que hagi d’efectuar desplaçaments per raó 
del seu servei, causarà dret a les següents dietes:

a) Desplaçaments dins la província de Barcelona: s’abonaran les despeses realment 
qecukqpcfgu"cod"nc"rtgugpvcek„"rtflxkc"fgnu"eqttgurqpgpvu"lwuvkÝecpvu0

b) Desplaçaments a altres llocs: El que estigui previst legal o reglamentària-
ment.

c) Transport de vehicle propi: El que determini la legislació vigent.
Transport públic: L’import dels bitllets.
d) Sempre que sigui possible, es facilitarà un vehicle al treballador o funcionari 

que hagi d’efectuar desplaçaments per raó del servei.
g+" NÓcuukuvflpekc"c"wpc"qÝekpc"lwfkekcn"q"cfokpkuvtcvkxc"rgt"oqvkwu"tgncekqpcvu"

amb el servei fora de l’horari de treball, serà compensada com a temps de treball 
extraordinari.

Article 24
Eqorngogpv"gurge‡Ýe
Gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe"guv§"fguvkpcv"c"tgvtkdwkt"ngu"eqpfkekqpu"rctvkewnctu"

fÓcniwpu"nnqeu"fg"vtgdcnn"cvgpgpv"nÓgurgekcn"fkÝewnvcv"vflepkec."itcw"fg"fgfkecek„."nc"
responsabilitat, la incompatibilitat, la perillositat o la penositat. S’estableixen els 
hcevqtu"fg"pqevwtpkvcv"k"hguvkxkvcv"fkpu"gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe0

CAPÍTOL 4
Millores socials
NÓ"Clwpvcogpv."gp"gn"ugw"rtguuwrquv"fguvkpct§"wp"hqpu"c"Ýpcp›ct"ceekqpu"k"rtq-

grames de caràcter social per tal de millorar el benestar dels empleats públics de 
l’Ajuntament.

Article 25
ItcvkÝecek„"rgt"cp{u"fg"ugtxgk

El personal que es trobi en servei actiu a l’Ajuntament d’Artés, a 1 de gener de 
2006, tindrà dret a rebre un premi en metàl·lic de 601,00 euros. L’expedient de con-
cessió d’aquest premi s’iniciarà a instància dels/de les interessats/des, mitjançant 
presentació de sol·licitud i ha de reunir els següents requisits:
Eqornkt"xkpv/k/ekpe"cp{u"q"ofiu"fg"ugtxgk"cevkw0
Que la prestació de serveis s’hagi produït directament a l’Ajuntament d’Artés.

Article 26
ItcvkÝecek„"rgt"Lwdkncek„"q"fgenctcek„"fÓkpecrcekvcv"rgtocpgpv"cduqnwvc"q"itcp"
invalidesa

Amb motiu de la seva jubilació o declaració d’incapacitat permanent absoluta, o 
itcp"kpxcnkfguc"gn"rgtuqpcn"ncdqtcn"cod"ofiu"fg"42"cp{u"fg"ugtxgku"rtguvcvu"c"nÓClwp-
vcogpv"fÓCtvfiu."vkpft§"ftgv"c"wpc"itcvkÝecek„"gzvtcqtfkp§tkc"fg";23.22"gwtqu0

Article 27
Malaltia i accidents

La tramitació és la següent: el primer dia de baixa podrà efectuar-se per avis 
verbal o mitjançant un mandatari seu (comunicant per escrit l’incidència), i a partir 
del segon dia es requereix baixa mèdica.

En cas de malaltia o accident, a tots els treballadors compresos en l’àmbit d’aquest 
conveni els serà abonat el 100% del salari durant els tres primers mesos. (Si un 
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treballador ha estat de baixa, per malaltia o accident laboral durant tres mesos 
eqpugewvkwu"q"cnvgtpcvkwu"fkpu"fgn"rgt‡qfg"fÓwp"cp{."pq"vkpft§"ftgv"c"rgtegdtg"gn"
100% del salari amb motiu d’altres baixa dins el mateix exercici).

Aquest dret extingirà a partir del moment en què es constati la no veracitat 
de l’esmentada situació de malaltia a través de les inspeccions tècniques i de les 
indagacions mèdiques que es facin. Aquests efectes la Corporació contractarà els 
serveis d’una mútua per fer el seguiment de les baixes per malaltia.

Es crearà una comissió paritària que decidirà el dret a continuar percebent el 
100% del salari d’aquells casos en què es produeixi una baixa superior al termini 
Ýzcv"swg"igpgtc"cswguv"ftgv0

En el cas que la mútua doni l’alta (després de tres mesos de la baixa), i el treba-
llador segueixi de baixa, deixarà de percebre el 100%.

Article 28
Clwvu"gurgekcnu"rgt"Ýnnu"fkuokpw•vu."cod"ogu"fgn"55'"fg"fkuokpwek„."cod"egtvkÝ-
cació ICASS
Gp"ecu"fÓjcxgt/jk"wpc"fkuokpwek„"uwrgtkqt"cn"55'"jk"jc"fÓjcxgt"wpc"egtvkÝecek„"

de l’ICASS:
Del 33 al 65% de disminució, 360,61 euros anuals
Mes de 65%, 601,01 euros anuals.

Article 29
Clwv"rgt"pckzgogpv"fg"Ýnn1gu"q"cfqrek„
UÓguvcdngkz"wpc"crqtvcek„"fg"372"gwtqu"rgt"Ýnn."rgn"pckzgogpvu"q"cfqrek„"fg"ecfc"

Ýnn1c0

Article 30
Assistència jurídica

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

Article 31
Renovació del permís de conduir

A les persones que requereixin un especial permís de conducció (brigada i policia) 
per desenvolupar el seu lloc de treball, l’Ajuntament els retribuirà les despeses per 
renovació d’aquest permís especial.

Article 32
Bestretes

Cada treballador podrà demanar una bestreta anual reintegrable de com a màxim 
de 2 mensualitats a retornar, sense interessos, en 12 terminis prorrogables, segons 
informe de la Comissió Paritària.

A títol orientatiu i en cap cas exclusiu, es delimiten les següents prioritats per a 
la sol·licitud d’aquestes bestretes:
c+" Ocncnvkc"itgw"rt”rkc"q"fg"hcoknkct"c"e§ttge"ugw"swg"qecukqpk"fgurgugu"gzvtc-

ordinàries.
b) Sinistre al seu habitatge amb pèrdua de béns, robatori, incendi o explosió.
c) Aquells casos en què una emergència compromet greument el desenvolupament 

normal d’una situació familiar o personal.
d) Necessitat ineludible aliena a la voluntat del treballador i objectivament ne-

cessària i demostrable.

Article 33
Ortodòncia, pròtesis oculars i auditives
Qtvqf”pekgu"*fgpvcfwtc."korncpvu."gorcuvcogpvu."gve+."rt”vguku"qewnctu."cwfkvkxgu"

i ortopèdia (ulleres, lents, renovació de vidres, plantilles, etc) es podrà pagar prèvia 
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rtgugpvcek„"fg"nc"hcevwtc"k"lwuvkÝecpv"oflfke+"Ýpu"gn"72'"fgn"equv"Ýpu"c"wp"o§zko"
fg"3:2.52"gwtqu0"Cswguv"korqtv"gu"rqft§"rgtegdtg"ecfc."fqu"cp{u0

CAPÍTOL 5
Promoció i formació i carrera administrativa

Article 34
Provisió de vacants i selecció de personal

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

Les proves de personal sempre seran equivalents, tant per a personal subjecte 
a contracte laboral com pel funcionari, mitjançant oposició, concurs o concurs-
oposició, sense excepció.

Podrà establir-se per escrit un període de prova que, segons els nivells assimilats 
als grups de funcionaris de l’article 28, en cap cas podrà accedir de: Grups A i B: 
6 mesos, Grup C. 4 mesos, Grup D: 3 mesos i Grup E: 2 mesos.

Article 35
Formació

Es reconeix la formació com un dret i un deure dels treballadors i l’Ajuntament 
proporcionarà i facilitarà la seva formació.

La Corporació incrementarà substancialment l’oferta de formació i la vin-
cularà al desenvolupament de la carrera administrativa i la promoció. També 
s’acorda abordar la formació de forma sistemàtica i continuada, de manera que 
constitueixi un procés constant, dinàmic i actualitzat, orientat a la consecució 
de resultats.

D’acord amb l’art.140 iss del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Lo-
cals, els treballadors tenen el dret d’assistir a cursos de formació i perfeccionament 
amb la periodicitat i característiques i condicions d’accés que s’estableixin.

En conseqüència, la Corporació facilitarà la formació dels diversos col·lectius, 
organitzant cursos propis o facilitant l’assistència a d’altres fora de l’Ajuntament. 
S’informarà al personal dels cursos que es realitzin dins o fora de l’Ajuntament, 
mitjançant anunci al tauler de personal.

La Corporació garanteix la concessió de les hores necessàries per l’assis-
tència a cursos de perfeccionament professional quan el seu contingut estigui 
directament relacionat amb el lloc de treball o la seva carrera professional en 
l’administració.

El personal comprès en l’àmbit d’aquest Conveni realitzarà els cursos de capacitat 
professional o de reciclatge per adaptació a un nou lloc de treball que determini 
l’administració.
Rgt"eqnángevkwu"gurge‡Ýeu."k"vcodfi"uk"jq"tgswgtgkz"gn"hwpekqpcogpv"gÝekgpv"fgnu"

serveis, es poden establir amb caràcter obligatori cursos de perfeccionament per al 
desenvolupament adequat dels llocs que ocupen. En aquest cas si el curs es realitza 
fora de l’horari laboral, aquestes hores s’hauran de compensar amb hores laborals 
festives.
C"Ý"fg"xcnqtct"nc"eqpxgpkflpekc"q"pq"fg"nc"hqtocek„."gu"etgct§"wpc"eqokuuk„"fg"

formació en presencia dels representats dels treballadors.

Article 36
Etgcek„."oqfkÝecek„"q"uwrtguuk„"fg"nnqeu"q"ecvgiqtkgu
Fg"nc"etgcek„."oqfkÝecek„"q"uwrtguuk„"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn."swg"eqttgurqp"c"nc"

Corporació, s’informarà als representants del personal. Es respectaran els drets 
ngi‡vkocogpv"cfswktkvu"fÓceqtf"cod"cnn”"rtgxkuv"gp"cswguv"Eqpxgpk"k"nc"pqtocvkxc"
que sigui d’aplicació.
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Article 37
Promoció professional i carrera administrativa

Es crearà una Comissió Tècnica per tal de tractar aquests aspectes transcorreguts 
6 mesos de la signatura del present conveni.

Article 38
Mobilitats per violència de gènere

En aplicació de la llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra 
la violència de gènere, l’Ajuntament d’Artés aplicarà les següents mesures per tal 
de garantir que conciliïn els requeriments de la relació laboral i de l’ocupació pú-
blica amb les circumstàncies d’aquelles treballadores o funcionàries que pateixin 
violència de gènere:

1. L’Ajuntament d’Artés es compromet a informar la persona afectada per violèn-
cia de gènere de les vacants existents. (D’acord amb el que expressa la llei referent 
a les Relacions de Llocs de Treball pel que és competència de les administracions 
públiques).

2. Aquesta informació es produirà amb un màxim d’una setmana. I es concedirà 
la mobilitat, al lloc demanat d’aquesta relació de vacants, a partir del moment que 
ho sol·liciti la interessada.

3. La persona afectada per violència de gènere tindrà la possibilitat de suspen-
dre l’excedència, demanada per aplicació de la Llei integral contra la violència de 
gènere, en el moment que existeixi una vacant a la qual podrà accedir amb caràcter 
preferent.

4. En cas que no hi hagi cap vacant dotada pressupostàriament i no coberta, 
i sempre d’acord amb el que expressa la llei referent a les Relacions de Llocs de 
Treball:

Si existeixen vacants ocupades per treballadors amb contracte d’ interinitat 
s’obrirà la possibilitat a un intercanvi temporal de llocs de treball entre la persona 
afectada per violència de gènere l’interí.

Si existeixen vacants a amortitzar es mantindran temporalment i podran ser 
ocupades de forma temporal per la persona afectada per violència de gènere.
70" Nc"tgfweek„"jqt§tkc."nc"oqfkÝecek„"fg"nÓjqtctk"q"nÓgzegfflpekc"vkpftcp"xkiflpekc"

a partir del moment en què la dona ho sol·liciti.
No es tindran en compte els retards i les absències del treball en els plans de 

productivitat o d’altres formes que valorin el treball efectiu i/o presencial.

CAPÍTOL 6
Seguretat i salut laboral

Article 39
Salut laboral

1. A l’empara de la Llei 31/95, de 8 de novembre, i el seu posterior desenvolu-
rcogpv."gn"vtgdcnncfqt"vfi"ftgv"c"wpc"rtqvgeek„"gÝec›"gp"ocvfltkc"fg"ugiwtgvcv"k"ucnwv"
en el treball, així com ha d’observar i posar en pràctica les mesures de prevenció 
de riscos que s’adoptin legalment i reglamentàriament i, en concret, dintre del 
compliment íntegre de l’esmentada llei, a:

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

b) Interrompre la seva activitat, en cas necessari, quan aquesta suposi un risc 
immediat i greu per a la seva salut o la seva vida.

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

d) Rebre una formació adequada en salut laboral en temps computable com a 
hores de treball.
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g+" DgpgÝekct/ug"fg"tgfweekqpu"fg"nc"lqtpcfc"ncdqtcn"swcp"gu"vtqdkp"gzrqucvu"
c"ukuvgogu"fg"vtgdcnn"rgtlwfkekcnu"q"v”zkeu."ugortg"k"swcp"pq"uÓceqpugiwgkzk"wpc"
prevenció adequada.

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

2. La Corporació haurà de:
a) Promoure, formular i aplicar una política de seguretat i higiene adequada als 

seus centres de treball i facilitar la participació dels treballadors en aquesta tasca.
També haurà de garantir una formació adequada i pràctica en aquestes matèries 

als treballadors de nou accés, o quan canviïn llocs de treball i s’hagin d’aplicar 
noves tècniques, equips i materials que puguin ocasionar riscos al treballador, als 
ugwu"eqorcp{u"q"c"vgtegtgu"rgtuqpgu0
Gn"rgtuqpcn"guv§"qdnkicv"c"ugiwkt"cswguvu"gpugp{cogpvu"k"c"tgcnkv¦ct"ngu"rt§evkswgu"

que es facin dins de la jornada de treball o en altres hores fora de la jornada de 
treball.

b) Determinar i avaluar els factors de risc que puguin afectar la seguretat i la 
salut del personal, tant de les instal·lacions com de les eines de treball, manipulació 
de productes o procediments.
e+" Gncdqtct."gp"gn"vgtokpk"o§zko"fg"3"cp{."fgurtfiu"fg"ukipct"cswguv"Eqpxgpk."wp"rnc"

de prevenció, salut i seguretat que prevegi, entre altres aspectes, actuacions i inversions 
en millores de les condicions de treball i la neutralització dels factors de risc.

d) informar regularment sobre l’absentisme laboral i les seves causes, els acci-
dents en acte de servei i els índexs de sinistres.

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

Article 40
Delegat de Prevenció de Seguretat i Salut

A l’Ajuntament es constituirà el Delegat de Prevenció de Seguretat i Salut, segons 
recull l’art 34 d) de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

1. Seran funcions d’aquest Delegat:
a) Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en cada lloc 

de treball tot realitzant les visites que siguin necessàries.
b) Conèixer tots aquells documents i informes relatius a les condicions de treball 

que siguin necessaris per al compliment de les seves funcions.
c) Investigar les causes d’accidents i malalties, ja siguin o no laborals, fent les 

anàlisis oportunes sobre l’absentisme laboral, i proposar a la Corporació les mesures 
que cal prendre en cada cas.

d) Promoure en la Corporació l’observança de les disposicions vigents en matèria 
de salut laboral i en concret el que disposa l’article anterior.

e) Estudiar i promoure les mesures correctores en ordre a la prevenció de riscos 
professionals, protecció a la vida, etc.

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

g) Totes aquelles altres competències i obligacions que determina la legislació 
vigent.

2. El representant dels treballadors de Seguretat i Salut exercirà com a delegat 
fg"rtgxgpek„."cod"ngu"hwpekqpu"gurge‡Ýswgu"gp"ocvfltkc"fg"rtgxgpek„"fg"tkuequ"gp"
el treball següent:

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

b) Informar i formar als treballadors en matèria de seguretat i salut laboral.
c) Ser consultats, prèviament, quan es vulguin introduir noves tecnologies o 

oqfkÝect"rtqeguuqu"rtqfwevkwu."nqecnu"fg"vtgdcnn"q"cfswkukek„"fg"pqwu"gswkru"k."gp"
general, totes aquelles mesures que puguin afectar la salut i la seguretat de manera 
immediata o transcorregut un període de temps.
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Un cop emesa l’opinió raonada dels representants dels treballadors, la Corporació 
estarà obligada a motivar per escrit les seves raons, en cas de no assumir I’opinió 
expressada.

d) Proposar a la Corporació totes les iniciatives que considerin pertinents per tal 
fg"oknnqtct"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"k"rtqrquct"nc"tgcnkv¦cek„"fg"ecorcp{gu"k"ewtugvu"
de formació i sensibilització dels treballadors en matèria de salut, 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 
kookpgpv."k"uqnánkekvct"nc"eqpxqecv”tkc"wtigpv"fgn"Fgngicv"fg"Rtgxgpek„"fg"Ugiwtgvcv"
i Salut.

f) Ser consultats prèviament a l’hora de prendre decisions sobre inversions i des-
rgugu"q"oqfkÝecekqpu"fg"rtqeguuqu"fg"vtgdcnn"swg"rwiwkp"vgpkt"cniwpc"tgrgtewuuk„"
sobre el medi ambient laboral i, en particular, el control d’emissions i el tractament 
de deixalles.

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

h) Totes aquelles altres competències i obligacions que determini la legislació 
vigent.

Article 41
Comitè de Seguretat i Salut

Tal com preveu la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, es crearà un Co-
mitè de Seguretat i Salut en representació peritaria: dos representants de l’empresa 
i dos dels treballadors.
Cswguv"eqokvfl"gu"tgwpkt§."eqo"c"o‡pko."vtkoguvtcnogpv"k"ugt§"nÓ”ticp"fg"eqpuwnvc"

dels treballadors/es.

Article 42
Reconeixement mèdic

Anualment la Corporació farà un reconeixement mèdic voluntari al personal, 
que tindrà en compte fonamentalment les característiques del lloc de treball que 
ocupi el treballador.
NÓgzrgfkgpv"oflfke"ugt§"eqpÝfgpekcn."vqv"k"swg"nÓkpvgtguucv"vkpft§"eqpgkzgogpv"

del seu resultat.

Article 43
Capacitat disminuïda
Swcp"gu"ocpkhguvk"cod"egtvkÝecv"oflfke"qÝekcn"k"gp"eqkpekfflpekc"cod"gn"fg"nc"O¿vwc"

que el lloc de treball o l’activitat desenvolupada perjudica a una persona determinada, 
serà traslladada, a petició seva -sempre que sigui possible atenent a les possibilitats 
organitzatives- a un altre lloc de treball de la mateixa categoria i especialitat.

La Corporació haurà de fer accessibles els locals i llocs de treball als treballadors 
amb condicions físiques disminuïdes i haurà d’eliminar les barreres i els obstacles 
swg"fkÝewnvgp"nc"ugxc"oqdknkvcv"h‡ukec0

Article 44
Protecció de l’embaràs

Si l’avaluació de riscos posa de manifest l’existència d’un risc per a la seguretat 
o la salut de la dona embarassada, o una possible repercussió sobre l’embaràs o 
la lactància de les treballadores, s’adoptaran les mesures necessàries per evitar 
l’exposició a aquest risc, mitjançant l’adaptació de les condicions de treball o del 
temps de dedicació de la treballadora afectada. Aquestes mesures inclouran, quan 
sigui necessari, la no realització de treball nocturn o a torns.

Si no és possible l’adaptació de les condicions del lloc de treball, quan les con-
dicions d’aquest puguin suposar un perjudici per a la salut de la treballadora o del 
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pcf„."ugiqpu"egtvkÝecv"oflfke"goflu"rgnu"ugtxgku"qÝekcnu."nc"vtgdcnncfqtc"jcwt§"fg"
ugt"vtcunncfcfc"c"cnvtg"nnqe"fg"vtgdcnn"fkhgtgpv."eqorcvkdng"cod"gn"ugw"guvcv."Ýpu"swg"
pugui reincorporar-se a l’anterior.

Article 45
Roba de feina

La Corporació es compromet a facilitar a tots els treballadors que per raó del seu 
treball ho necessiti la roba adequada a la temporada i a les tasques que realitzi i a la 
reposició de qualsevol peça trencada o deteriorada per raó de la feina realitzada.

CAPÍTOL 7
Drets sindicals

Article 46
Ictcpvkgu"fg"nÓceek„"ukpfkecn

Els delegats dels treballadors tenen dret a exercir lliurement l’acció sindical convo-
ecpv"ngu"tgwpkqpu"fg"nc"rt”rkc"tgrtgugpvcek„"swg"uÓgueckiwkp"ugiqpu"nc"ngikuncek„0

En la mesura de les seves possibilitats l’Ajuntament facilitarà els elements ma-
terials adients per a l’exercici de l’acció sindical.

Es respectaran totes les garanties i drets establerts al present Acord, la legislació 
que sigui d’aplicació i especialment la LOLS.

Article 47
Assemblees
Cod"nc"pqvkÝecek„"rtflxkc"c"nÓCnecnfg."cod"4"fkgu"j§dknu"fÓcpvgncek„."gnu"fgngicvu"

de personal podran convocar assemblees de sector i generals durant l’horari labo-
ral, a escollir entre la primera i l’última hora de la jornada, preferentment. La seva 
duració no excedirà el que marqui la Llei, tret del període de negociació col·lectiva, 
gn"n‡okv"fgn"swcn"gu"Ýzc"gp"6"jqtgu"dkogpuwcnu0

Article 48
Facultats de la representació col·lectiva

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

a) Els representants del personal tindran dret a reunir-se per atendre les consultes, 
peticions.. etc, de tots els empleats públics que ho sol·licitin.

b) No es comptabilitzaran com hores sindicals les que s’utilitzin per a la nego-
ciació i seguiment de conveni.

c) La Corporació facilitarà a la representació del personal, el local i mitjans 
materials necessaris pel compliment de les seves funcions.

d) Tots els membres de la representació del personal disposaran de 15 hores 
mensuals que estableixen les disposicions vigents per exercir les seves funcions. No 
obstant, es podrà gaudir, prèvia comunicació, i sempre i quan el servei ho permeti, 
fÓwp"oclqt"pqodtg"fÓjqtgu"rgt"ecwugu"rwpvwcnu"k"lwuvkÝecfgu0"Gnu"ogodtgu"fg"nc"
representació del personal podran fer acumulació d’hores en les formes i condicions 
establertes per la legislació vigent.

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

f) Nc"Eqtrqtcek„"hceknkvct§"c"nc"tgrtgugpvcek„"fgn"rgtuqpcn"hqvqe”rkc"fg"vqvgu"
cswgnngu"fkurqukekqpu"ngicnu"swg"rwdnkswkp"gnu"fkctku"qÝekcnu"k"ukiwkp"fÓkpvgtflu"nc-
boral i/o social.

g) Els membres de la representació dels treballadors amb responsabilitats sindical 
q"rqn‡vkswgu"c"pkxgnn"nqecn."eqoctecn."rtqxkpekcn."cwvqp”oke"q"guvcvcn."ugÓnu"eqpeg-
dirà el temps necessari per assistir als actes o reunions, quan siguin convocats al 
respecte.
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h) Gnu"tgrtgugpvcpvu"fgnu"vtgdcnncfqtu"ugtcp"pqvkÝecvu"fg"vqvu"gnu"gzrgfkgpvu"k"
sancions.

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

iqtkc."tgvtkdwek„"q"xctkcek„"jqt§tkc."gu"pqvkÝect§"rtflxkcogpv"cnu"tgrtgugpvcpvu"fgnu"
treballadors i mai serà en perjudici de l’afectat.

En qüestions d’horaris es serà especialment respectuosos i es procurarà que 
swcnugxqn"ecpxk."pq"ukipkÝswk"ecr"rgtlwfkek"rgt"nÓchgevcv0

Article 49
Competència i representació col·lectiva

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

a) Rebre informació de tots els assumptes i decisions que afectin al personal.
b) Plantejar i negociar els assumptes en matèria de personal: condicions de treball, 

horaris, calendari, vacances, bestretes, contractacions i promocions internes.
c) La representació del personal tindrà dret a emetre informe previ, de caràcter no 

vinculant, sobre aquelles decisions que hagin d’estar debatudes pel plenari de l’Ajunta-
ogpv"gp"ocvfltkc"fg"rgtuqpcn."k"ceqtfu"k"tguqnwekqpu"swg"uwrqukp"oqfkÝecekqpu"fgn"tfliko"
jurídic, sancions i règim general de prestacions de serveis. La representació del personal 
podrà emetre informe en qualsevol altre expedient en matèria de personal que suposi 
cniwpc"oqfkÝecek„"fgn"tfliko"lwt‡fke"gzkuvgpv0"Pq"qduvcpv"nc"pq"tgcnkv¦cek„"fgnu"kphqtogu"
anteriors no comportarà, en cap cas, la nul·litat de l’acord, sempre i quan s’hagi sol·licitat 
cod"cpvgncek„"rtflxkc"uwÝekgpv."k"ock"cod"wp"vgtokpk"kphgtkqt"c"4"fkgu"j§dknu0

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

e) Nc"ictcpvkc"fg"pq"ugt"fkuetkokpcv"gp"nc"rtqoqek„"geqp”okec"q"rtqhguukqpcn"
c"ecwuc"fg"nÓgzgtekek"fg"nc"ugxc"tgrtgugpvcek„"k"fkpu"fg"nÓcp{"ugi¯gpv"fÓgzrktct"nc"
representació.

f) La Capacitat Jurídica per exercir accions administratives a judicials en tot el 
que fa referència a la seva competència.

CAPÍTOL 8
Règim disciplinari

Article 50
Faltes

Les faltes comeses pels treballadors poden ser lleus, greus i molt greus. A més 
de les previsions sobre acomiadament disciplinari contingudes a l’Estatut dels 
Vtgdcnncfqtu."gu"encuukÝswgp"gp<

1. Faltes lleus
c+" Vtgu"hcnvgu"fg"rwpvwcnkvcv"cn"nncti"fÓwp"ogu."ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc0
d+" Wpc"hcnvc"fÓcuukuvflpekc"cn"nncti"fÓwp"ogu."ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc0
e+" NÓcduflpekc"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"gp"nc"lqtpcfc"ncdqtcn"ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc0
f+" Nc"ocpec"fg"eqowpkecek„"cod"cpvgncek„"fg"nÓcduflpekc"lwuvkÝecfc"cn"nnqe"fg"

vtgdcnn."nngxcv"swg"ukiwk"korquukdng"nc"pqvkÝecek„0
e) L’incompliment dels sistemes de control de presència.
f) No lliurar la baixa per malaltia en el termini de dos dies naturals des de la 

data de la mateixa.
g) La incorrecció de paraula amb altres empleats de l’Ajuntament.
h) L’ús inadequat dels materials i instal·lacions de l’Ajuntament.
i) L’incompliment o el compliment negligent de les ordres de treball emeses 

pels superiors dintre del seu àmbit de competència i responsabilitat, sempre que 
no repercuteixi negativament en el servei.
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j) La no comunicació, per part dels responsables del servei dels incidents o 
incompliment que s’hagin produït entre el personal al seu càrrec.

2. Faltes greus
a) La reincidència per tres vegades en falta lleu al llarg de sis mesos.
d+" Ngu"hcnvgu"tgkvgtcfgu"fÓcuukuvflpekc"ugpug"lwuvkÝecek„0
e+" NÓcduflpekc"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc"k"cod"rgtlwfkek"cnu"ekw-

tadans.
d) La realització d’activitats alienes al servei dintre de la jornada de treball.
e) L’incompliment de les normes de tramitació dels expedients.
f) La simulació de la presència d’altre treballador, alterant els elements de control 

de presència o de qualsevol altra forma.
g) La incorrecció de paraula amb el públic.
h) L’assetjament sexual.
3. Faltes molt greus
a) La reincidència en falta greu al llarg de sis mesos.
b) L’incompliment dels deures professionals per negligència inexcusable.
c) L’incompliment o el compliment negligent de les ordres de treball emeses 

pels superiors dintre del seu àmbit de competència i responsabilitat, sempre que 
repercuteixi negativament en el servei.

d) L’agressió física a qualsevol persona.
e) La violació del secret dels assumptes que conegui per raó de l’activitat a les 

dependències municipals.
f) L’assetjament sexual amb abús d’autoritat.

Article 51
Prescripció

Les infraccions comeses pels treballadors prescriuran, les lleus als deu dies, les 
greus als trenta dies i les molt greus als cinquanta dies, a partir de la data en què 
l’empresa hagi tingut coneixement de què s’han comès.

Article 52
Sancions

1. Per faltes lleus. Amonestació per escrit i suspensió de sou i feina per un termini 
no superior a quatre dies.

2. Per faltes greus. Suspensió de feina i sou de 5 a 30 dies.
3. Per faltes molt greus. Apercebre d’acomiadament, suspensió de feina i sou de 30 a 60 

fkgu"k"ceqokcfcogpv0"NÓcrgtegdtg"rqv"cpct"ceqorcp{cv"fg"uwurgpuk„"fg"hgkpc"k"uqw0

Article 53
Tramitació

Les sancions motivades per faltes greus i molt greus hauran de ser comunicades 
per escrit al treballador, fent-hi constar la data i els fets que han motivat la sanció. 
En el cas de sancions per faltes greus i molt greus es rebrà al treballador perquè 
rwiwk"gzrnkect."pgict"q"lwuvkÝect"gnu"hgvu0

Article 54
Cancel·lació
Swcp"pq"gu"eqogvkp"hcnvgu"nngwu"fwtcpv"uku"oguqu."k"itgwu"fwtcpv"wp"cp{."gu"ecpegn/

laran les faltes d’aquests graus que hi pugui haver en l’expedient personal de cada 
treballador.

ANNEX 1

Import hores extraordinàries
L’increment del preu/hora sense antiguitat
Hora extra dia laborable: preu/hora dia laborable + el 50%.



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7229"Î"3503304229 45737

Hora extra nocturnes o festiva (de 22 a 6 hores): preu dia laborable + el 75%.
Hora extra festives i nocturnes: preu hora dia laborable + el 100%.

ANNEX 2

Pqtogu"gurge‡Ýswgu"rgt"c"nc"eqphgeek„"fg"ecngpfctku"gp"eqnángevkwu"fgvgtokpcvu
1. Escola bressol
El personal adscrit a l’Escola Bressol municipal tindrà la següent distribució 

horària:

C: categoria; HL: hores lectives; HC: hores complementàries; HLD: hores lliure disposició.

C HL HC HLD

Educador/a infantil/mestre/a ...... 30 5 2,5
Auxiliar ........................................ 35 2,5 0

Les hores lectives es dedicaran exclusivament a la docència i els horaris es deter-
minaran en funció de les necessitats del centre. En cap cas es faran més de 4 hores 
continuades de docència directa.

Les hores complementàries o no lectives d’obligada permanència en el centre 
es dedicaran a :

Reunions d’equip, elaboració del PEC, coordinacions de grups paral·lels, valo-
racions ...

Activitats relacionades amb el seguiment de l’evolució educativa dels i les alum-
nes i pla de formació.
Cevkxkvcvu"k"tgwpkqpu"c"fgugpxqnwrct"gp"gn"egpvtg."pq"uqvogugu"c"jqtctk"Ýz0
Col·laboració en la realització d’activitats complementàries o extraescolars.
Altres activitats del centre.
Les hores restants seran de lliure disposició per al personal i es dedicaran a ac-

tivitats relacionades amb la docència i la formació permanent, i no s’hauran de fer 
pgeguu§tkcogpv"gp"gn"egpvtg"pk"gp"wp"jqtctk"Ýz0
Gn"ecngpfctk"ngevkw"uÓkpkekct§"k"Ýpcnkv¦ct§"fÓceqtf"cod"cnn”"swg"gu"fkevk"fg"hqtoc"

igpgtcn"rgt"cnu"egpvtgu"fÓgpugp{cogpv"k"gu"Ýzctcp"fkpu"fgnu"rgt‡qfgu"fg"xcecpegu"
escolars de setmana santa i/o Nadal els dies a què per assumptes propis té dret el 
personal.

2. Escola de música
El personal docent adscrit a l’Escola Municipal de Música tindrà la següent 

distribució horària:

C: categoria; HL: hores lectives; HC: hores complementàries; HLD: hores lliure disposició.

C HL HC HLD

A/B ............................................... 24 6 7,5

Durant la vigència d’aquest acord el calendari s’adaptarà per cada curs de manera 
que les hores lectives s’arribin a reduir a 22 i les complementàries s’augmentin a 
8.

Les hores lectives es dedicaran exclusivament a la docència i els horaris es deter-
okpctcp"gp"hwpek„"fg"ngu"pgeguukvcvu"fgn"egpvtg0"Cswguvgu"jqtgu"ugtcp"fÓqdnkicv”tkc"
rgtocpflpekc"gp"gn"egpvtg"k"cod"jqtctk"Ýz0"Gzegrekqpcnogpv."k"rgt"gzkiflpekc"fg"
l’assignatura, l’horari lectiu es podrà adaptar en una hora per escreix o per defecte 
ugpug"swg"ckz”"uwrquk"kpeqornkogpv"rgt"ecr"rctv0

Al personal amb contractació a temps parcial se li aplicarà la distribució de la 
jornada de forma proporcional.

Les 6 hores complementàries o no lectives d’obligada permanència en el centre 
es dedicaran a:

Guàrdies i altres vigilàncies
Tutories d’alumnes
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Tgwpkqpu"fg"fgrctvcogpvu"q"ugokpctku"gp"jqtctk"Ýz
Reunions d’equip, elaboració del PEC
Activitats relacionades amb el seguiment de l’evolució educativa dels i les alum-

nes i pla de formació
Cevkxkvcvu"k"tgwpkqpu"c"fgugpxqnwrct"gp"gn"egpvtg."pq"uqvogugu"c"jqtctk"Ýz
Col·laboració en la realització d’activitats complementàries o extraescolars
Reunions d’avaluació
Activitats de dinamització musical
Cnvtgu"cevkxkvcvu"fgiwfcogpv"rtqitcocfgu"k"xgtkÝecfgu"fgn"egpvtg0
Les hores restants seran de lliure disposició per al personal i es dedicaran a ac-

tivitats relacionades amb la docència i la formació permanent, i no s’hauran de fer 
pgeguu§tkcogpv"gp"gn"egpvtg"pk"gp"wp"jqtctk"Ýz0
Gn"ecngpfctk"ngevkw"uÓkpkekct§"k"Ýpcnkv¦ct§"fÓceqtf"cod"cnn”"swg"gu"fkevk"fg"hqtoc"

igpgtcn"rgt"cnu"egpvtgu"fÓgpugp{cogpv"k"gu"Ýzctcp"fkpu"fgnu"rgt‡qfgu"fg"xcecpegu"
escolars de setmana santa i/o Nadal els dies a què per assumptes propis té dret el 
personal.

ANNEX 3

Itcwu"fg"rctgpvkw"rgt"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv
Interessat/da
E”plwig1rctgnnc
3<"rctgu1octgu."uqitgu."Ýnnu1Ýnngu
4<cxku1§xkgu"fÓcodf„u."igtocpu1pgu."ewp{cvu1fgu."pfivu1vgu.
3: oncles/ties d’ambdós, nebots/odes  d’ambdós.

(07.288.189)
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RESOLUCIÓ
VTG1558:14229."fg"43"fg"lwp{."rgt"nc"swcn"gu"fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnkecek„"
del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Carbones Pedraforca, SA, per als 
cp{u"4228"k"4229"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:22644+0

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Carbones Pedraforca, 
SA, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 10 de 
maig de 2007, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret 
legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut 
dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre 
k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="nÓctvkeng"3304"fg"nc"Nngk"qti§pkec"613;9;."fg"
3:"fg"fgugodtg."fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c="gn"Tgkcn"fgetgv"456413;:2."fg"
5"fÓqevwdtg."uqdtg"vtcpuhgtflpekc"fg"ugtxgku"fg"nÓGuvcv"c"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"
matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, 
de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 
68/2004, de 20 gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos departaments de 
l’Administració de la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració 
fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"3;214227."fg"35"fg"
setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria; el Decret 
421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
eqorgvflpekc"fgnu"fgrctvcogpvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k"gn"
Decret 570/2006, de 19 de desembre, d’estructuració del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Carbones 
Rgftchqtec."UC."rgt"cnu"cp{u"4228"k"4229"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:22644+"cn"Tgikuvtg"
de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

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

Dctegnqpc."43"fg"lwp{"fg"4229

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI
col·lectiu 2006-2007 de l’empresa Carbones Pedraforca, SA

A la ciutat de Berga, i a la sala de juntes de Carbones Pedraforca, SA, a les 11 hores 
fgn"fkc"32"fg"ocki"fg"4229."gu"tgwpgkzgp"rgt"rctv"fg"nc"tgrtgugpvcek„"geqp”okec"fg"
nÓgortguc."gnu"ugp{qtu"Vqoƒu"Xgncueq"Oqnn„p"k"Lqufi"Nwku"Dgto¿fg¦"Ofipfg¦="rgt"
rctv"fgnu"vtgdcnncfqtu"fg"nÓgortguc."gnu"ugp{qtu"Rgftq"Dcnnguvgtqu"Tquk‚qn."Lwnkq"
Bozoch Martín i Juan Marcos Mahón.

Els representants dels treballadors presenten escrit de la plataforma del Conveni, 
el qual s’adjunta a aquesta acta.

Com a conseqüència de les converses mantingudes s’acorda:
Prorrogar en tots els seus termes el Conveni col·lectiu anterior (1998-2005) llevat 

gn"ugi¯gpv"rwpv"swg"c"eqpvkpwcek„"Ýiwtc"eqo"c"Ðrwpv"¿pkeÑ0
Rgt"cnu"cp{u"4228."4229"k."uk"uÓguecw."422:"uÓjc"fÓkpetgogpvct"nÓ¿nvko"Eqpxgpk"gp"

vigor amb l’IPC general a nivell nacional que es publiqui anualment per l’INE o 
organisme que el substitueixi. És a dir,
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