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DEPARTAMENT
DE TREBALL

RESOLUCIÓ
TRE/2550/2007, de 20 de febrer, per la qual es 
disposa la inscripció i la publicació del Conveni 
col·lectiu de treball del personal laboral de 
nÓClwpvcogpv"fg"Ecnch"rgt"cnu"cp{u"4228/422:"
*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:36594+0

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball 
del personal laboral de l’Ajuntament de Calaf, 
subscrit pels representants de l’empresa i pels 
dels seus treballadors el dia 2 de novembre de 
2006, i de conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, 
de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 
2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, 
sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de 
treball; l’article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, 
de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 
3 d’octubre, sobre transferència de serveis de 
l’Estat a la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria de mediació, arbitratge i conciliació; el 
Decret 326/1998, de 24 de desembre, de rees-
tructuració de les delegacions territorials del 
Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 
20 de gener, d’estructuració i de reestructuració 
de diversos departaments de l’Administració 
de la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de 
març, de reestructuració d’òrgans territorials 
de l’Administració de la Generalitat; el Decret 
190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració 
parcial del Departament de Treball i Indústria; 
el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de cre-
ació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 
570/2006, de 19 de desembre, d’estructuració 
del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col-
lectiu de treball del personal laboral de l’Ajun-
tament de Calaf per als anys 2006-2008 (codi del 
conveni núm. 0814372) al Registre de convenis 
dels Serveis Territorials del Departament de 
Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es pu-
bliqui al Fkctk"Qhkekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Catalunya.

Barcelona, 20 de febrer 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"
fg"Ecnch"rgt"cnu"cp{u"4228/422:

CAPÍTOL 1
Condicions generals

Article 1
Àmbit personal

El present Conveni col·lectiu serà d’aplicació 
a tots els treballadors que, amb relació jurídica 
laboral, presten serveis a l’Ajuntament de Calaf, 
excepte aquells que desenvolupin llocs de tre-
ball de alta direcció i el personal amb contracte 
d’inserció vinculat a Plans d’Ocupació, que es 
regirà per les estipulacions del corresponent 
contracte.

Article 2
Xkiflpekc

El present Conveni col·lectiu tindrà una vi-
iflpekc"fgu"fgn"fkc"3"fg"igpgt"fg"4228"k"Ýpu"cn"53"
de desembre de 2008. Es considerarà tàcitament 
prorrogat per períodes anuals successius, excepte 
en el cas de denúncia expressa per qualsevol 
de les parts signants, la qual s’haurà d’efectuar 
4"oguqu"cdcpu"fg"nc"fcvc"fg"Ýpcnkv¦cek„"fg"nc"
seva vigència, per escrit i constància fefaent 
a l’altra part.

Article 3
Entrada en vigor

Aquest Conveni col·lectiu entrarà en vigor el 
dia de la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, 
llevat dels aspectes retributius que tindran efec-
tes retroactius des del dia 1 de gener de 2006. 
Aquesta aprovació pel Ple de la Corporació es 
durà a terme en la següent sessió que es celebri 
un cop s’hagi signat el Conveni col·lectiu per les 
parts negociadores.

Article 4
Eqokuuk„"Rctkv§tkc

1. Per tal de vigilar el compliment del Conveni 
col·lectiu i interpretar-lo quan sigui convenient, 
en el termini dels 15 dies següents a l’entrada 
en vigor d’aquest Conveni, es constituirà una 
comissió paritària, que s’haurà de reunir a pe-
tició de qualsevol de les parts amb un termini 
màxim d’1 setmana.

2. La Comissió estarà formada per 3 repre-
sentants de l’Ajuntament i 3 representants dels 
treballadors i la designació dels components de 
la Comissió Paritària correspondrà a cada una 
de les parts que de mutu acord podran designar 
un president entre els components i comptar amb 
l’assistència d’assessors que acudeixin a les seves 
deliberacions actuant amb veu però sense vot.

3. Els seus acords s’adoptaran amb el vot fa-
xqtcdng"fg"718"rctvu"k"swgfctcp"tgÞgevkvu"gp"nÓcevc"
de la sessió corresponent. Com a norma general, 
els acords s’adoptaran de manera consensual. 
Els membres de la Comissió podran delegar de 
manera expressa el seu vot en qualsevol dels 
altres membres.

4. En cas de manca d’acord en el sí de la co-
missió sobre la interpretació o aplicació, amb-
dues parts negociadores acorden expressament i 
voluntàriament el sotmetiment de la discrepància 
als procediments de conciliació i mediació del 
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local (CEMICAL), a petició 
de qualsevol de les parts.

CAPÍTOL 2
Condicions de treball

Article 5
Jornada i horari de treball

1. La jornada del personal laboral de l’Ajun-
tament de Calaf durant la vigència d’aquest Con-
veni col·lectiu serà la següent:
c+" Fgu"fg"nÓgpvtcfc"gp"xkiqt"fgn"Eqpxgpk"k"Ýpu"

el 30 de juny de 2007 la jornada del personal serà 
de 38 hores i 30 minuts en còmput setmanal.

b) A partir del dia 1 de juliol de 2007 la jor-
nada del personal passarà a ser-hi de 37 hores i 
30 minuts en còmput setmanal.

2. Abans del dia 31 de desembre, la Comissió 
Paritària es reunirà per negociar el calendari 
cpwcn"fg"nÓcp{"ugi¯gpv"qp"gu"Ýzctcp"gnu"swc-
drants dels horaris de les diferents dependèn-
cies i serveis. Aquests quadrants d’horaris es 
determinaran en funció de la jornada anual que 
correspongui la qual es calcularà aplicant la 
següent fórmula:

Als dies naturals que tingui l’any se li des-
comptaran els dissabtes i diumenges que hi 
jcik."gnu"hguvkwu"swg"gu"Ýzkp"rgt"nc"Igpgtcnkvcv"
fg"Ecvcnwp{c"gp"gn"ecngpfctk"qÝekcn"fg"hguvgu"
laborals més els 2 dies festius locals així com 
els 22 dies hàbils de les vacances. El resultat 
d’aquesta operació seran els dies hàbils que s’han 
de treballar durant l’any els quals es multiplica-
ran per l’equivalent horari diari corresponent a 
les jornades setmanals establertes al paràgraf 
precedent en els períodes que s’indiquen.

a) Per a l’any 2007 la jornada anual de treball 
establerta es de 1.710 h sobre la base de:

365 dies naturals
104 diumenges i dissabtes
22 dies vacances
36"hguvkwu"qÝekcnu
225 dies laborables
225: 5 dies setmana = 45 setmanes
45(s/a) X 38,5 (h) = 1.732,5 (h):12 (M) = 

144,375 (h/M) X 6(M)= 866,25 h
45(s/a) X 37,5 (h) = 1.687,5 (h):12 (M) = 

140,625 (h/M) X 6(M)= 843,75 h
Total: 1.710 h
Per jornades inferiors el càlcul es farà en 

proporció a les hores de treball pactades en el 
contracte.

b) Per a l’any 2008 la jornada anual de treball 
establerta es de 1.695 hores sobre la base de:

366 dies naturals
104 diumenges i dissabtes
22 dies vacances
36"hguvkwu"qÝekcnu
226 dies laborables
226 dies laborables X 7,5 hores diàries = 1.695 

hores anuals de treball.
Per jornades inferiors el càlcul es farà en 

proporció a les hores de treball pactades en el 
contracte.

3. S’estableix un temps de descans de 20 
minuts, computable com a treball efectiu, en 
jornades diàries continuades iguals o superiors 
a 5 hores.

4. Amb caràcter general, la jornada ordinària 
dels treballadors que presten serveis a l’Ajunta-
ment de Calaf serà de dilluns a divendres llevat 
dels següents col·lectius o llocs de treball:

Agutzil.
Rgtuqpcn"fg"pgvglc"fÓgfkÝeku"k"nqecnu0
Personal de la brigada municipal assignats a 

la neteja viària i de recollida de brossa.
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Personal del punt d’informació.
Personal de comunicació.
5. El personal administratiu, encara que tin-

gui assignat la jornada ordinària amb caràcter 
general, haurà de cobrir els dissabtes de forma 
rotatòria i salvaguardant el servei que sempre 
haurà d’estar cobert, el servei de registre de 
l’Ajuntament de les 10 a les 14 hores. A l’em-
pleat que hagi de treballar aquests dissabtes 
serà compensat lliurant les 5 hores del matí del 
dilluns, o del següent dia laborable, i no se li 
assignarà servei la tarda el dia que faci aquest 
descans compensatori.
80" Gn"rgtuqpcn"cfokpkuvtcvkw"fÓqÝekpgu"vkpft§"

lliures 2 tardes a la setmana que no podran 
ser els dimecres ni els divendres. Els treballa-
dors afectats s’hauran de combinar entre ells 
les tardes que lliuraran de tal manera que no 
coincideixi que una mateixa tarda lliuri tot el 
personal adscrit a un mateix departament. En 
aquesta distribució tindrà preferència aquell 
personal que treballi els dissabtes. El personal 
afectat confeccionarà, amb caràcter mensual, 
un quadrant comprensiu de les persones que 
treballaran cada una de les tardes el qual es 
penjarà al tauler d’anuncis amb una antelació 
de 24 hores llevat dels casos de força major, i es 
donarà compte del seu contingut, així com de 
qualsevol canvi que posteriorment es pogués 
produir, al regidor de l’àrea.

7. El personal de la brigada també gaudirà de 
2 tardes lliures a la setmana amb els mateixos 
tgswkukvu"swg"gn"rgtuqpcn"cfokpkuvtcvkw"fÓqÝekpgu"
llevat de la limitació dels dies exclosos que no 
els hi serà d’aplicació.

8. Durant els mesos de juliol i agost el per-
sonal administratiu i de la brigada municipal 
gaudiran d’un horari especial d’estiu que es 
determinarà d’acord amb el calendari laboral a 
que s’ha d’aprovar a primers del any, preferent-
ment de les 8 a les 15 hores.

9. Si a la signatura d’aquest Conveni col·lectiu 
haguessin treballadors/es amb horaris flexi-
bles en la distribució de la seva jornada diària, 
setmanal o mensual, es respectaran aquestes 
condicions tenint en compte les necessitats del 
servei.

Article 6
GurgekÝekvcvu"gp"ocvfltkc"fg"lqtpcfc"k"jqtctku"
del personal de la llar d’infants

En el supòsit que el personal que presta ser-
veis a la llar d’infants generi un escreix d’hores 
vtgdcnncfgu"gp"tgncek„"c"nc"lqtpcfc"Ýzcfc"eqo"c"
ordinària de la Corporació aquesta diferència en-
tre les hores realment treballades i les teòriques 
de la jornada ordinària els seran compensades 
de la següent manera:

a) Un 50% d’aquesta diferencia d’hores se’ls 
hi abonarà com a hores extraordinàries.

b) L’altre 50% restant d’aquesta diferència 
se’ls hi compensarà com a dies festius que es 
concentraran en aquelles dates en què hagi 
menys activitat a la llar d’infants com ara en 
juliol, Setmana Santa i Nadal.

c) Per a la cobertura dels períodes indicats a 
l’apartat b) la Corporació podrà acordar, prèvia 
consulta amb la direcció del centre) amb els 
vtgdcnncfqtu1gu"cod"eqpvtcevgu"kpfgÝpkvu"c"vgoru"

parcial l’ampliació de la seva jornada segons 
la normativa laboral vigent, o bé dur a terme 
noves contractacions per a cobrir les possibles 
necessitats del servei.

Article 7
Vacances

1. Tot el personal te dret a unes vacances 
anuals d’una durada de 22 dies laborables o la 
proporció corresponent si no s’ha assolit una 
antiguitat de 12 mesos prenent com a data d’inici 
de la meritació de les vacances el dia 1 de gener 
de cada any natural.

Els treballadors que no assoleixin un mínim 
de 12 mesos d’antiguitat, el període de vacances 
es reduirà en la part proporcional corresponent 
del temps que previsiblement treballaran des 
fgn"fkc"fg"nÓcnvc"Ýpu"gn"fkc"53"fg"fgugodtg"q"gn"
fkc"fg"Ýpcnkv¦cek„"fgn"eqpvtcevg0"Gp"gn"ecu"swg"gn"
treballador causés baixa abans de les esmentades 
dates, en la liquidació salarial corresponent se li 
deduiran els dies de vacances gaudits que no li 
pertocaven d’acord amb els criteris de meritació 
establerts en aquest conveni.

2. Les vacances anuals són retribuïdes i no 
podran ser substituïdes per compensació econò-
okec"nngxcv"swg"Ýpcnkv¦k"nc"tgncek„"ncdqtcn"cdcpu"
del seu complet gaudiment.

3. El període de vacances haurà de distri-
dwkt/ug"fÓceqtf"cod"nc"rncpkÝecek„"swg"tgcnkv¦k"
el cap de cada servei, prèvia consulta amb els 
representants del personal, tenint en compte 
els criteris establerts al punt 5 d’aquest article 
i l’article 38.2 de l’Estatut dels treballadors i 
atenent, en tot cas, el correcte funcionament 
del servei.

4. Els treballadors hauran de facilitar al seu 
cap de servei, amb anterioritat al dia 31 de març 
de cada any, les dates en què desitgin gaudir 
del seu període de vacances. A la vista de totes 
les propostes, el cap de servei, prèvia consulta 
amb els representants dels treballadors resoldrà 
nÓqticpkv¦cek„"fgÝpkvkxc"fgn"icwfkogpv"fg"ngu"
vacances abans de dia 30 d’abril.

Les vacances del personal de la llar d’infants 
i de l’Escola de Música s’adaptaran al calendari 
escolar que marqui la Corporació juntament 
amb la Direcció del centre a l’inici de cada curs 
escolar. En el cas de la llar d’infants el període 
preferent de gaudiment de les vacances serà el 
mes d’agost.

5. Quan més d’una persona del mateix de-
partament o regidoria vulguin gaudir de les 
vacances en el mateix període, i per necessitats 
del servei això no fos possible, s’estableixen els 
següents criteris per determinar amb caràcter 
excloent la preferència, de caràcter rotatori, per 
elegir els períodes de gaudi: 

5.1 Antiguitat en la Corporació
5.2 Sorteig.
80" Swcnugxqn"eqpÞkevg"fgtkxcv"fg"nc"ocpec"

d’aplicació dels criteris exposats a l’apartat pre-
cedent o a causa de canvis de servei o d’ingrés 
de nou personal, serà resolt per la Comissió 
Paritària d’aquest Conveni col·lectiu.

7. El dret a les vacances no es perdrà si abans 
de començar l’esmentat període s’iniciés una 
situació de baixa per accident o malaltia pro-
fessional, llevat que no es puguin gaudir dins 

del mateix any natural o, com a màxim, dins del 
període indicat a l’apartat següent.

8. Les vacances es gaudiran dins de l’any 
natural i, quan això no fos possible per causes 
pq"korwvcdngu"c"nÓkpvgtguucv."Ýpu"gn"fkc"37"fg"
gener de l’any següent. Amb caràcter general, el 
gaudiment dels dies de vacances serà continuat 
tot i que el treballador tindrà dret a fraccionar el 
seu gaudiment en 2 períodes sense perjudici de 
que la Corporació pugui exceptuar aquesta regla 
quan concorrin circumstàncies especials.

9. El personal de l’Ajuntament de Calaf no 
podrà gaudir de les vacances en el període com-
près entre els 5 dies hàbils anteriors a l’inici de la 
festa major del municipi. A més el personal de la 
brigada tampoc podrà gaudir les vacances en el 
període comprès en els 5 dies hàbils posteriors a 
l’acabament de la festa major de Calaf.

10. Sense perjudici de les limitacions establer-
tes amb caràcter general al paràgraf precedent, 
la Corporació podrà, prèvia sol·licitud de l’in-
teressat, permetre el gaudiment de les vacances 
dins de l’esmentat període si això no repercuteix 
en l’adequada prestació dels serveis.

Article 8
Rgtokuqu"k"nnkeflpekgu"tgvtkdw•fgu

1. Es concediran permisos retribuïts per les 
ecwugu"ugi¯gpvu"fgiwfcogpv"lwuvkÝecfgu<

a) Per raó de matrimoni o unió de fet el perso-
nal té dret a una llicència de 15 dies naturals. En 
el supòsit que s’hagi gaudit d’aquesta llicència 
per haver format una parella de fet, si posteri-
orment es contreu matrimoni això no donarà 
dret al gaudi d’una nova llicència per aquest 
concepte. Quant als requisits de constitució i 
acreditació de les parelles de fet s’estarà a allò 
que disposa la Llei del Parlament de Catalunya 
10/1998, de 15 de juliol, reguladora de les unions 
estables de parella.

b) En els supòsits de naixement i adopció 
o acolliment permanent o preadoptiu d’un/a 
menor, 4 dies naturals si el naixement es pro-
dueix dins de la mateixa comarca i 5 dies si es 
produeix fora.

c) Per trasllat de domicili dins de la mateixa 
localitat 1 dia. Si el trasllat es produeix dins de 
la mateixa comarca el permís serà de 3 dies i 
de 4 dies si el nou domicili es troba en una altra 
comarca diferent.

d) Per concórrer a exàmens a centres públics 
k"qÝekcnu"3"fkc."k"rgt"c"cnvtgu"rtqxgu"fgÝpkvkxgu"
d’avaluació i alliberadores en els centres esmen-
tats, el temps indispensable per fer-les.

e) Pel compliment de deures inexcusables 
de caràcter públic i personal, el temps que sigui 
indispensable per complir-los.
h+" Rgt"tc„"fg"ocvtkoqpk"fÓwp1c"hcoknkct"Ýpu"cn"

ugiqp"itcw"fÓcÝpkvcv"q"eqpucpiwkpkvcv."3"fkc0
g) Per la mort, accident, malaltia greu o l’hos-

rkvcnkv¦cek„"fÓwp1c"hcoknkct"Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"
eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv"4"fkgu"uk"gn"uweefiu"gu"
rtqfwgkz"c"nc"ocvgkzc"nqecnkvcv"k"Ýpu"c"6"fkgu"uk"ecn"
fer un desplaçament de més de 30 quilòmetres 
des del lloc de residència del treballador.

h) Els treballadors podran disposar d’un per-
o‡u"rgt"cuuworvgu"rgtuqpcnu"ugpug"lwuvkÝecek„"
que serà de 2 dies durant l’any 2006, de 4 dies 
durant l’any 2007 i de 9 dies a partir de l’any 
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2008. La concessió d’aquests dies de permís serà 
subordinada a les necessitats del servei i en tots 
els casos caldrà garantir que la mateixa unitat 
orgànica on es presten els serveis assumirà sense 
dany per a terceres persones o per a la pròpia 
organització les tasques del treballador/a al qual 
es concedeix el permís.

i) Per visita mèdica personal del treballador 
el temps indispensable. S’haurà de comunicar 
al cap immediat amb 48 hores d’antelació com 
a mínim, llevat dels casos d’urgència en què el 
treballador tindrà l’obligació de comunicar-ho 
tan aviat com li sigui possible.

j) El personal lliurarà les tardes dels dies as-
senyalats que tot seguit s’indiquen quan aquests 
resultin ser dies laborables segons el calendari 
qÝekcn"swg"cpwcnogpv"crtqxc"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Catalunya:

5 de gener
Dijous Sant
23 de juny. Pel que fa al personal de la brigada 

i els que estiguin adscrit a la regidoria de festes 
la concessió d’aquesta tarda lliure estarà condi-
cionada a les necessitats del servei. No obstant, 
les hores que aquest personal hagi de treballar 
durant la tarda del dia 23 de juny es retribuiran 
com a hores extraordinàries.

24 i 31 de desembre.
Les hores corresponents a aquestes tardes en 

què els treballadors estan dispensats d’acudir a 
la feina es computaran com a temps de treball 
efectiu als efectes del compliment de la jornada 
anual.

Article 9
Gurgekhkekvcvu"fgnu"rgtokuqu"rgt"ncev§pekc."
guarda legal, maternitat, adopció i acolliment 
i per tenir cura de persones en situació de de-
rgpfflpekc
30" Gnu"vtgdcnncfqtu"cod"wp"Ýnn"q"Ýnnc"fg"ogp{u"

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

2. Els permisos per guarda legal, adopció 
i acolliment, i per a tenir cura de persones en 
ukvwcek„"fg"fgrgpfflpekc."vgpgp"ngu"gurgekÝekvcvu"
següents:

a) Els treballadors/ores que per raó de guarda 
legal tenen cura directa d’un infant de menys de 6 
anys, o d’una persona disminuïda psíquica, física 
o sensorial que no fa cap activitat retribuïda, i 
també els que tenen a càrrec directe seu un o una 
hcoknkct."Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"
q"cÝpkvcv."cod"wpc"kpecrcekvcv"q"fkuokpwek„"
reconeguda de més del 65%, que en depèn i en 
requereix una dedicació especial tenen dret a una 
reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de 
treball, amb una percepció del 80% o del 60% de 
la retribució íntegra, respectivament. En la resta 
de supòsits les retribucions seran proporcionals 
a la jornada realment realitzada.

b) En el supòsit de reducció d’un terç de la 
jornada de treball per raó de guarda legal d’un 
infant, el personal tindrà dret a percebre el 100% 
fg"nc"tgvtkdwek„"Ýpu"swg"nÓkphcpv"vkpiwk"3"cp{"
com a màxim. Per obtenir aquesta reducció de 
jornada de treball, el treballador o treballadora ha 

de presentar la sol·licitud a partir del moment en 
què es reincorpora al treball després del permís 
per maternitat.

c) En els supòsits d’adopció o d’acolliment 
permanent o preadoptiu d’un infant menor de 3 
anys, en el cas de reducció d’un terç de la jornada 
de treball, el personal tindrà dret a percebre el 
100% de les retribucions durant setze setmanes, 
eqorvcfgu"c"rctvkt"fg"nc"Ýpcnkv¦cek„"fgn"rgto‡u"
per adopció o acolliment.

El règim retributiu establert per les lletres a, b i 
c és aplicable exclusivament als supòsits que s’hi 
esmenten i no es pot fer extensiu a cap altre tipus 
de reducció de jornada establert per la normativa 
de Funció Pública o la normativa laboral.

d) La concessió de la reducció de jornada 
per raó de guarda legal és incompatible amb la 
realització de qualsevol altra activitat, sigui o 
no remunerada, durant l’horari que sigui objecte 
de reducció. L’exercici d’aquest permís es podrà 
condicionar en el cas que per raó de comanda-
ment, el seu gaudi afecti al rendiment del treball 
d’altres empleats de la Corporació.

e) En el supòsit de dues persones que prestin 
serveis en el sector públic generin pel mateix 
fet causant el dret a les reduccions de jornada 
només podrà gaudir-lo una d’elles.
50" Gp"ecuqu"fgiwfcogpv"lwuvkÝecvu."rgt"kp-

capacitat física, psíquica o sensorial d’un o una 
hcoknkct"Ýpu"cn"rtkogt"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"
q"cÝpkvcv."vcodfi"gu"rqv"fgocpct"wpc"tgfweek„"
d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, 
amb la reducció proporcional de les retribucions. 
Excepcionalment, i amb la valoració prèvia de les 
circumstàncies concurrents en cada cas, també 
poden demanar la reducció de jornada de treball 
els treballadors i treballadores que tenen a càrrec 
fktgevg"ugw"wp"q"wpc"hcoknkct"Ýpu"cn"ugiqp"itcw"
fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv"swg"tgswgtgkzk"wpc"
dedicació especial.

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

a) Les treballadores tenen dret a un permís 
de 16 setmanes ininterrompudes, ampliables, 
en cas de part múltiple, a 2 setmanes més per 
ecfc"Ýnn"q"Ýnnc"c"rctvkt"fgn"ugiqp0"Gn"rgto‡u"gu"
distribueix a opció de la treballadora, sempre 
que 6 de les setmanes de permís siguin imme-
diatament 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.

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

c) L’opció, exercida per la mare en iniciar-se 
el període de descans per maternitat, en favor 
del pare, a fi que aquest gaudeixi d’una part 
del permís, pot ésser revocada per la mare si 
s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació 

d’aquesta opció, com poden ésser l’absència, la 
malaltia, l’accident del pare, o l’abandonament 
de la família, la violència o altres causes equi-
valents, llevat que aquests tres darrers casos 
siguin imputables a la mare.

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

a) En el cas d’adopció o acolliment, tant 
rtgcfqrvkw"eqo"rgtocpgpv."fg"ogpqtu"fg"Ýpu"
a 6 anys, el permís té una durada de 16 setma-
nes ininterrompudes, ampliables en el supòsit 
d’adopció o acolliment múltiple en 2 setmanes 
ofiu"rgt"Ýnn"q"Ýnnc"c"rctvkt"fgn"ugiqp."eqorvcfgu."
a elecció de la treballadora o treballador, bé a 
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, de 16 setmanes en 
els supòsits d’adopció o acolliment de menors 
més grans de 6 anys, si es tracta d’infants dis-
capacitats o minusvàlids, o en els casos que, per 
llurs circumstàncies i experiències personals o 
perquè provenen de l’estranger, tenen especials 
fkÝewnvcvu"fÓkpugtek„"uqekcn"k"hcoknkct."cetgfkvcfgu"
degudament pels serveis socials competents.

b) En el cas 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 què gaudeixin simultàniament 
de períodes de descans, la suma dels períodes no 
pot excedir les 16 setmanes que estableix la lletra 
a o les que corresponguin en el cas d’adopció o 
acolliment múltiple.

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

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

7. S’han de tenir en compte les necessitats 
gurgekcnu"fgnu"vtgdcnncfqtu"swg"vgpgp"Ýnnu"cod"
discapacitat psíquica, física o sensorial, als quals 
uÓjc"fg"ictcpvkt."eqo"c"o‡pko."ofiu"Þgzkdknkvcv"
horària, que els permeti conciliar els horaris dels 
centres d’educació especial, o altres centres on el 
Ýnn"q"Ýnnc"fkuecrcekvcv"tgdk"cvgpek„"cod"gnu"jqtctku"
dels propis llocs de treball, tenint en compte la 
situació del domicili familiar. A aquests efectes, 
el treballador o treballadora gaudeix de 2 hores 
fg"Þgzkdknkvcv"jqt§tkc"fk§tkc0

8. Es pot atorgar també als treballadors i 
vtgdcnncfqtgu"cod"Ýnnu"fkuecrcekvcvu"wp"rgto‡u"
retribuït per a assistir a reunions de coordinació 
qtfkp§tkc"cod"Ýpcnkvcvu"rukeq/rgfci”ikswgu"
amb el centre d’educació especial o d’atenció 
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rtgeq›"qp"tgdk"vtcevcogpv"gn"Ýnn"q"Ýnnc."q"dfi"rgt"
a acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional 
en l’àmbit sanitari.

9. La concessió de les reduccions de jornada 
que regula aquesta article és incompatible amb 
el desenvolupament de qualsevol altra activitat 
econòmica, remunerada o no remunerada, du-
rant l’horari que sigui objecte de la reducció. 
Així mateix en el supòsit que dues persones que 
prestin serveis en el sector públic, en qualsevol 
règim, generin pel mateix fet causant el dret 
a les reduccions de jornada i els permisos per 
lactància, guarda legal, maternitat, adopció i 
acolliment i per tenir cura de persones en situ-
ació de dependència, només podran gaudir-los 
una d’elles. No obstant això, aquest dret pot ser 
exercit per les dues persones alternativament 
mentre que es mantingui el fet causant.

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

Article 10
Nnkegpekgu"pq"tgvtkdw•fgu

1. Es poden concedir llicències per fer es-
tudis sobre matèries directament relacionades 
amb el lloc de treball sempre que hi hagi un 
informe favorable del cap de la unitat orgànica 
en la qual el treballador/a presta els serveis. Si 
aquesta llicència es concedís per interès propi 
de l’Ajuntament, l’empleat tindrà dret a percebre 
totes les seves retribucions.

2. L’Ajuntament i els treballadors, a petició 
d’aquests, podran acordar la suspensió del con-
tracte de treball durant una durada acumulada 
que no podrà excedir dels 6 mesos cada 2 anys. 
La concessió d’aquesta suspensió contractual, 
que no tindrà la consideració de llicència, se 
subordinarà a les necessitats del servei i durant 
el període de suspensió el treballador gaudirà 
de reserva del lloc de treball. Aquest període de 
suspensió del contracte de treball computarà als 
efectes del reconeixement de l’antiguitat i els 
triennis a la Corporació.

Article 11
Deure de comunicació i acreditació de baixes 
i altes mediques

1. El treballador/a (ja sigui directament o per 
mitjà d’una altra persona) té el deure d’avisar 
telefònicament a la persona responsable encar-
regada del control de presència de l’absència que 
es produeixi per malaltia el mateix dia en què 
s’indisposi amb independència que, si escau, es 
faci tramesa amb posterioritat de la documen-
tació acreditativa. Igual règim se seguirà en el 
supòsit de reincorporació al treball.

2. Tots els treballadors/ores de la Corporació 
tenen el deure d’acreditar les baixes, els parts 
fg"eqpÝtocek„"k"ngu"cnvgu"oflfkswgu"fkpu"fgnu"5"
dies següents a la seva emissió.

3. L’acreditació amb retard de les baixes, 
llevat dels casos de força major comportarà la 
reducció proporcional de les retribucions cor-
responents al temps no acreditat tret de la part 
corresponent a la Seguretat Social.

Article 12
Gzegfflpekgu

Les excedències del personal laboral de 
l’Ajuntament de Calaf es regiran per allò que 
disposa l’article 46 de l’Estatut dels treballadors 
i la resta de normativa laboral vigent.

Article 13
Organització del treball

L’organització del treball és facultat i respon-
sabilitat de la Corporació.

Article 14
Mobilitat dels llocs de treball

1. L’adscripció als diferents llocs de treball, 
que es realitzarà d’acord amb el que estableix 
l’organigrama de l’Ajuntament i atenent a criteris 
de millor funcionament dels serveis es comuni-
carà als òrgans de representació del personal.

2. Quan hi hagi d’haver mobilitat en els llocs 
de treball per motiu de creació de nous llocs, 
promoció, baixes perllongades, imperiosa ne-
cessitat, etc., es farà prevaler la voluntarietat i, 
en tot cas, es consultarà a les persones afectades 
i els representants dels treballadors abans que la 
Eqtrqtcek„"cfqrvk"nc"fgekuk„"fgÝpkvkxc"tgncvkxc"
a la mobilitat.

Article 15
EncuukÝecek„"rtqhguukqpcn
30" Nc"encuukÝecek„"rtqhguukqpcn"vfi"rgt"qdlgevg"

nc"fgvgtokpcek„"k"fgÝpkek„"fgnu"fkhgtgpvu"itwru"gp"
què poden ser agrupats els treballadors d’acord 
amb la titulació i formació exigida, el lloc de 
treball i les funcions que exerceixen.

2. S’estableixen els següents grups profes-
sionals que, tenint en compte principalment 
en funció de la titulació exigida pel seu ingrés, 
s’agruparan en:

Grup A: títol de doctor, de llicenciat, d’engi-
nyer, d’arquitecte o equivalent.

Grup B: títol d’enginyer tècnic, diplomat univer-
sitari de primer cicle, d’arquitecte tècnic, de forma-
ció professional de tercer grau o equivalent.

Grup C: títol de batxiller, de formació profes-
sional de segon grau o equivalent.

Grup D: títol de graduat escolar, de formació 
professional de primer grau o equivalent.
Itwr"G<"egtvkÝecv"fÓgueqnctkvcv0
3. L’ingrés del personal en els llocs de treball 

del grup C o D es podrà assolir, a més de per 
estar en possessió de la titulació necessària, per 
acreditar una capacitat provada per desenvolupar 
el lloc de treball que es tracti.

4. La mobilitat funcional entre categories 
del mateix grup professional no tindrà altres 
limitacions que les exigides per les titulacions 
acadèmiques o professionals precises per exercir 
la prestació laboral.

5. Quan es realitzin tasques corresponents a 
categories superiors reconegudes es percebran 
les retribucions que legalment corresponguin 
en funció de la categoria i lloc de treball que es 
passi a desenvolupar.

Article 16
Rncpvknngu

La plantilla de personal, que haurà de res-
pondre als principis de racionalitat econòmica 

k"gÝekflpekc."guvct§"hqtocfc"rqt"ngu"rncegu"swg"
Ýiwtkp"fqvcfgu"gp"gnu"rtguuwrquvqu0

Article 17
Valoració de llocs de treball

1. Durant la vigència del present Conveni, 
s’aplicaran les actuacions necessàries per dur 
a terme la valoració de llocs de treball de la 
Corporació que s’annexarà al present Conveni 
Col·lectiu.

Del resultat de la valoració dels llocs de tre-
ball, l’Ajuntament confeccionarà una relació de 
llocs de treball en què constaran:

Denominació del lloc de treball.
Requisits relatius als grups de titulació o ca-

pacitat professional acreditada necessaris per a 
la provisió dels llocs de treball.

Nivell del complement de destinació i del 
eqorngogpv"gurge‡Ýe"cuukipcv"c"ecfc"nnqe"fg"
treball.

Naturalesa jurídica de la relació.
Requisits necessaris per al desenvolupament 

del lloc de treball.
Tipus i sistema de provisió del lloc de treball.
2. L’expedient d’aprovació anual de la rela-

ció de llocs de treball que suposi l’ampliació, 
supressió o modificació dels llocs de treball 
existents o de les seves característiques serà tra-
més, juntament amb els informes i antecedents 
a què es refereix la normativa vigent als repre-
sentants dels treballadors per tal que en facin 
una valoració i puguin negociar aquells aspectes 
que considerin oportú. Mitjançant la Comissió 
Paritària s’estudiaran les possibles variacions 
que es puguin produir en els diferents llocs de 
vtgdcnn"rtqegfkpv."uk"guecw."c"nc"oqfkÝecek„"fg"
la seva valoració.

3. La tramesa es farà com a mínim 15 dies 
abans de l’acord o resolució que hagi d’adoptar 
l’òrgan competent. L’informe dels representants 
dels treballadors s’haurà d’emetre en el termini 
de 10 dies i en cas que no s’emeti en el termini 
indicat es considerarà favorable a la proposta 
de la Corporació.

Article 18
Convocatòria de provisió de llocs de treball

1. Aprovada la plantilla el Ple de l’Ajunta-
ment haurà d’aprovar l’oferta pública d’ocupació. 
Igualment determinarà el sistema de selecció 
el qual s’ajustarà a allò que preveu la legislació 
vigent respecte a l’accés del personal al servei 
de les administracions públiques.

2. Els representants dels treballadors seran 
informats de la convocatòria de provisió dels 
llocs de treball com a mínim 10 dies abans de la 
seva publicació, tret de causes de força major.

Article 19
Rtqxkuk„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn

En aquells casos que ho consideri conveni-
ent, l’Ajuntament procurarà cobrir les vacants 
mitjançant la provisió de les places i els llocs de 
treball pels sistemes de concurs de mèrits o per 
lliure designació abans de incloure’ls a l’oferta 
pública d’ocupació i convocar-los.

Article 20
Rctvkekrcek„"gp"nc"ugngeek„"fgn"rgtuqpcn
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En els processos selectius per a la selecció de 
personal s’hi garantirà la presència als tribunals 
swcnkÝecfqtu"fÓ3"tgrtgugpvcpv"fgnu"vtgdcnncfqtu."
amb veu i sense vot, que serà nomenat per l’òrgan 
que convoqui les bases, a proposta dels repre-
sentants dels treballadors.

Article 21
Rtqoqek„"kpvgtpc

1. La promoció del personal laboral consisteix 
en l’ascens des d’una categoria professional 
enquadrada en un grup professional determinat 
Ýpu"c"wpc"cnvtc"ecvgiqtkc"gpswcftcfc"gp"wp"itwr"
professional superior. A tal efecte, el personal 
haurà de posseir la titulació acadèmica o profes-
sional corresponent al grup de titulació al qual 
pretenguin accedir. En els supòsit de l’accés es 
produís als grups professionals D o C des dels 
grups E o D, respectivament, el requisit de la 
titulació podrà suplir-se acreditant l’aspirant en el 
procés selectiu una capacitació professional ade-
quada per desenvolupar correctament el lloc de 
treball al qual pretén accedir. Els representants 
dels treballadors participaran i realitzaran un 
seguiment per tal de garantir que sigui correcte el 
procediment de promoció interna i plantejaran en 
el sí de la Comissió Paritària aquelles qüestions 
que siguin controvertides.

2. A l’efecte de promoció interna, l’ascens 
es farà pels sistemes de concurs o concurs-opo-
sició, subjectes als principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat.

3. El treballador al ser destinat a llocs de tre-
ball de superior categoria tindrà dret a percebre 
les retribucions establertes per al lloc de treball 
desenvolupat d’acord amb allò que estableix 
l’Estatut dels treballadors

Article 22
Formació

La Corporació, de comú acord amb els repre-
sentants dels treballadors, fomentarà la formació 
pràctica permanent del seu personal. En aquest 
marc es donaran facilitats al personal per a l’obten-
ció del graduat escolar i per aprendre català.

Així mateix, de comú acord entre l’Ajunta-
ment i els representants dels treballadors s’es-
tablirà anualment un pla de formació, que serà 
aprovat dins del darrer trimestre de l’exercici i 
entrarà en vigor l’exercici següent.
Gn"rnc"cpwcn"rqft§"oqfkÝect/ug"cod"oqvkw"fg"

les necessitats formatives del personal derivades 
d’innovacions tècniques, organitzatives o nor-
matives que s’escaiguin al llarg de l’any.

Per a l’aprovació del pla de formació i les seves 
oqfkÝecekqpu."ckz‡"eqo"nÓcfuetkrek„"kpfkxkfwcn"
als cursos de formació es tindran en compte els 
suggeriments dels representants dels treballa-
dors que es comentaran en el si d’una reunió de 
comissió paritària convocada a l’efecte.

Article 23
Llocs de treball especialitzats

El personal assignat a llocs que requereixin 
una especialització determinada gaudiran d’una 
formació continuada consistent en el pagament 
per part de la Corporació de les matrícules d’ins-
cripció per a cursos o estudis relacionats directa-
ment amb les funcions del lloc de treball.

CAPÍTOL 3
Drets econòmics del personal

Article 24
Estructura retributiva

1. L’estructura retributiva del personal la-
boral al servei de l’Ajuntament de Calaf serà, a 
semblança de la que tenen els funcionaris locals 
de Catalunya, la següent:

a) Sou. Es la quantitat que es correspon amb 
el grup professional (A, B, C, D i E) i la seva 
swcpvkc"ugt§"nc"swg"gu"Ýzk"cpwcnogpv."rgnu"hwp-
cionaris, a la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat de cada any.

b) Els triennis consistent en una quantitat 
swg"gu"Ýzc"c"nc"Nngk"fg"rtguuwrquvqu"igpgtcnu"fg"
l’Estat de cada any per a cada grup de titulació 
i/o professional per cada 3 anys de servei en 
el cos, escala, classe o categoria. Quant a la 
seva meritació i còmput serà d’aplicació la 
normativa sobre Funció Pública, no essent 
d’aplicació la regulació relativa al reconei-
xement del serveis previs prestats en altres 
administracions

c) Les pagues extraordinàries, que seran 2 
a l’any les quals es meritaran els mesos de juny 
i desembre segons la normativa sobre Funció 
Pública que serà d’aplicació i s’abonaran en els 
mesos esmentats i el seu import comprendrà la 
totalitat del sou, triennis, complement de des-
vkpcek„."eqorngogpv"gurge‡Ýe"k"eqorngogpv"
personal.

d) El complement de destinació consisteix en 
un quantia que retribueix el nivell que se li hagi 
assignat al lloc de treball (dels 30 existents a la 
normativa sobre Funció Pública) i la seva quantia 
xkpft§"Ýzcfc."rgt"c"ecfc"itwr"rtqhguukqpcn."rgn"
seu equivalent del grup de titulació que pels fun-
cionaris públics estableix la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat de cada any.
g+" Gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe"fiu"cswgnn"fguvkpcv"

a retribuir les condicions particulars d’alguns 
llocs de treball en atenció a la seva especial 
fkÝewnvcv"vflepkec."fgfkecek„."tgurqpucdknkvcv."
incompatibilitat, perillositat o penositat. La 
swcpvkc"fÓcswguv"eqorngogpv"nc"Ýzc"nÓClwp-
tament.

f) El complement de productivitat és aquell 
destinat a retribuir l’especial rendiment, l’activi-
tat extraordinària i l’interès o iniciativa amb que 
el treballador desenvolupa el seu treball. Amb 
aquest complement es poden retribuir diferents 
factors o circumstàncies en què el treballador/a 
desenvolupa el seu treball com ara, i a títol me-
rament enunciatiu, els següents:

Festivitat: el percebran aquells treballadors 
que realitzen la seva jornada ordinària en dissab-
te, diumenge o altres dies considerats festius.

Activitat especial: el percebran aquells 
treballadors que tenen un treball que consis-
teix en la realització efectiva d’unes tasques 
determinades que s’han de fer amb indepen-
dència del temps emprat. Amb caràcter ge-
neral aquest complement serà incompatible 
amb la percepció de retribucions per hores 
extraordinàries.

La quantia global del complement de produc-
vkxkvcv"nc"Ýzc"gn"Rng"owpkekrcn"k"nc"fkuvtkdwek„"
individual la realitza l’Alcaldia.

g) Complement personal. Es aquell que per-
cep el treballador amb caràcter mensual quan, 
com a resultat de l’aplicació de la valoració dels 
llocs de treball, es produeixi una disminució en 
gn"vqvcn"fg"ngu"tgvtkdwekqpu"cpwcnu"swg"Ýpu"cswgnn"
moment de la valoració dels llocs de treball 
estigués percebent. El treballador que resulti 
afectat tindrà dret a l’establiment d’aquest com-
plement personal per una quantia equivalent a la 
diferència entre la remuneració total que percep 
en el moment de l’aplicació de la valoració i la 
tgowpgtcek„"Ýzcfc"rgt"cswguvc"cn"nnqe"fg"vtgdcnn"
del treballador. Aquest complement personal 
romandrà invariable i no es veurà afectat pels 
futurs increments retributius.

Article 25
Jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu

1. Tot i que les parts signants d’aquest Con-
veni col·lectiu reconeixen que en la prestació 
del servei públic que realitza la Corporació 
hi poden sorgir moltes circumstàncies sobre-
vingudes que fan impossible l’eliminació total 
de les hores extraordinàries, és voluntat de les 
parts negociadores anar cap a la desaparició 
fgnu"vtgdcnnu"gzvtcqtfkpctku"k"eqdtkt"ngu"kpuwÝ-
ciències estructurals amb la contractació del 
personal necessari. Les hores extraordinà-
ries només es podran realitzar amb caràcter 
excepcional i per realitzar treballs urgents i 
imprevistos i els treballadors hauran de fer-
les quan es tracti de situacions que suposin 
un risc per a la seguretat de persones o bens 
de la Corporació o de tercers, com ara i a títol 
merament enunciatiu, supòsits d’inundacions 
i altres inclemències meteorològiques, riscos 
que poden causar electrocució, caigudes de 
rgtuqpgu"k"fÓgfkÝecekqpu"ckz‡"eqo"fg"fgurtg-
niments d’alguna de les seves parts, riscos en 
matèria de salubritat per a les persones i altres 
supòsits anàlegs als esmentats.

2. Per a la compensació dels treballs extra-
ordinaris es podrà optar entre abonar les hores 
extraordinàries al preu estipulat en aquest Con-
veni col·lectiu, o compensar-les amb temps de 
descans. Amb caràcter previ a la realització de 
les hores extres les parts de mutu acord hauran 
fg"Ýzct"nc"oqfcnkvcv"fg"eqorgpucek„0

3. Les hores extraordinàries s’abonaran eco-
nòmicament amb els següents increments calcu-
lats sobre la base del preu de l’hora ordinària:

Hora extraordinària normal: 150%.
Hora extraordinària nocturna o festiva: 

175%.
Hora extraordinària nocturna i festiva: 

200%.
4. El preu de l’hora ordinària sobre el qual 

es calcularà el preu de l’hora extraordinària 
estarà format, en còmput anual, per la suma dels 
següents conceptes retributius: sou, complement 
fg"fguvkpcek„."eqorngogpv"gurge‡Ýe"k"rciwgu"
extraordinàries. La quantitat resultant d’aquesta 
suma es dividirà pel número d’hores anuals que 
conformin la jornada anual dels treballadors 
de l’Ajuntament de Calaf i el resultat serà el 
preu hora ordinari sobre el qual es calcularan 
les tarifes de les hores extraordinàries. En tots 
gnu"ecuqu"nc"tgvtkdwek„"fÓcswguvgu"itcvkÝecekqpu"
uÓgurgekÝect§"cod"enctgfcv"c"nc"p”okpc"fkhgtgp-
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ciant el tipus d’hores extraordinàries realitza-
des i l’import de cada una d’elles. L’abonament 
d’aquests serveis es farà efectiu en el mes següent 
a la seva realització.

5. La compensació en hores de descans retri-
buït s’efectuarà de conformitat amb els següents 
criteris:

a) Per cada hora extraordinària efectuada en 
dia feiner es compensarà al treballador amb 1 
hora i 30 minuts de descans.

b) Per cada hora extraordinària realitzada en 
horari nocturn o festiu es compensarà al treba-
llador amb 1 hora i 45 minuts de descans.

c) Per cada hora extraordinària efectuada en 
dia festiu i en horari nocturn es compensarà al 
treballador amb 2 hores de descans.

6. Als efectes previstos als apartats prece-
dents es considerarà horari nocturn aquell que es 
realitzi entre les 22 i les 6 hores i per hores extra-
ordinàries en dies festius aquelles realitzades els 
dies en què el treballador no té obligació d’anar 
a treballar per trobar-se gaudint de permisos o 
dels seus dies festius.

Article 26
Eqorngogpv"fg"nnkwtg"nqecnkv¦cek„"xqnwpv§tkc

1. S’estableix un complement de localització 
voluntària i, per tant, no obligatòria, d’atenció 
per part del treballador/a adscrit al mateix el qual 
mitjançant el seu telèfon mòbil pugui solucionar, 
ja sigui telefònicament o be mitjançant la seva 
actuació personal realitzant un desplaçament, 
qualsevol imprevist o incidència de caràcter 
urgent que pugui sorgir.

2. Les quantitats a percebre per aquest servei 
voluntari es regirà per les normes següents:

A) En el supòsit d’atendre el telèfon mòbil 
utilitzat als efectes regulats en aquests article, 
el treballador/a percebrà la quantitat de 40 euros 
per cada vegada que el treballador sigui requerit 
telefònicament per atendre emergències diferents 
i s’obtingui per la seva part una resposta o respos-
tes efectives en relació a una mateixa incidència. 
En els supòsits de discrepància s’acreditarà la 
efectiva prestació del servei regulat en aquest 
crctvcv"okvlcp›cpv"gn"lwuvkÝecpv"fg"vtwecfgu"swg"
facilita l’operadora de telefonia.

B) En el supòsit que fos necessari realitzar 
un desplaçament per solucionar la incidència, 
el treballador/a tindrà garantida la retribució 
equivalent a 2 hores extraordinàries encara 
que el temps realment emprat sigui menor, el 
quilometratge efectiu (en cas de desplaçament 
des de fora del municipi) de conformitat amb 
els mateixos imports que s’apliquen a la funció 
pública local i, a més se li abonarien, les següents 
quantitats per cada una de les possibles actuaci-
ons que realitzi per solucionar incidències que 
tinguin causes diferents (aquest supòsit no serà 
acumulable amb el punt A):

a) Si el desplaçament es realitza en un dia 
ncdqtcdng"gp"jqtctk"fk¯tp"*Ýpu"ngu"44"jqtgu+<"
80 euros.

b) Si el desplaçament es realitza en un dia 
laborable en horari nocturn (entre les 22 i les 6 
hores): 140 euros

c) Si el desplaçament es realitza en un dia 
festiu (amb independència de prestar el servei 
en horari diürn o nocturn): 170 euros.

Les quantitats regulades als apartats a, b i 
c no seran acumulables ni compatibles amb 
la d’atenció telefònica regulada a l’apartat A) 
d’aquest article.

Article 27
Increments salarials

Tenint en compte el que disposa la normativa 
legal vigent i els conceptes retributius que regula 
aquest Conveni col·lectiu, l’increment de retri-
bucions del personal laboral de l’Ajuntament de 
Ecnch"ugt§"Ýzcv"cpwcnogpv"okvlcp›cpv"pgiqekcek„"
amb els representants dels treballadors a partir 
de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
respecte a la Funció Pública.

CAPÍTOL 4
Millores socials

Article 28
Clwvu"rgt"pckzgogpv"k"cfqrek„"rgtocpgpv"fg"
Ýnnu

L’Ajuntament abonarà 300 euros als seus 
treballadors amb ocasió del naixement d’un 
Ýnn1c0"Gp"ecu"fg"rctv"o¿nvkrng"uÓcdqpctcp"522"
euros addicionals per cada fill a partir del 
segon.

Aquesta ajuda també s’abonarà als treballa-
dors en els supòsits d’adopció permanent.

Article 29
Clwv"rgt"ocvtkoqpk

L’Ajuntament abonarà als seus treballadors 
la quantitat de 120 euros en concepte d’ajut per 
matrimoni o inici de convivència de fet acre-
ditada segons s’estableix a l’article 8 d’aquest 
conveni. Aquest ajut només es podrà percebre 
un cop a l’any.

Article 30
Millora de la prestació en els supòsits d’inca-
pacitat temporal

1. Els treballadors que es trobin en situa-
ció d’incapacitat temporal han de comunicar 
i acreditar aquesta situació a l’Ajuntament 
mitjançant els comunicats mèdics emesos 
d’acord amb la normativa reguladora del sis-
tema de la Seguretat Social. Aquest serà un 
requisit necessari per percebre l’ajut regulat 
en aquest article.

2. En el supòsit que algun treballador/a es 
trobi en situació d’incapacitat temporal derivada 
d’accident de treball o malaltia professional, 
nÓClwpvcogpv"nk"eqorngogpvct§"Ýpu"cn"322"'"
de les seves retribucions durant un període de 
3 mesos que podrà ser ampliat per acord de la 
Comissió Paritària, ateses les circumstàncies 
eqpewttgpvu"fg"ecfc"ecu."Ýpu"c"wpc"fwtcfc"o§-
xima de 18 mesos.

3. En el supòsit que algun treballador/a iniciés 
un procés d’incapacitat temporal derivada de 
malaltia comuna, l’Ajuntament en la primera 
baixa laboral que es produeixi dins de l’any 
pcvwtcn"eqorngogpvct§"cn"vtgdcnncfqt1c"Ýpu"gn"
100 % de les seves retribucions durant els 3 
primers dies que no cobreix la Seguretat Social. 
Si durant l’any es produís una segona situació 
d’incapacitat temporal derivada de contingències 

comunes, i haguessin transcorregut almenys 4 
oguqu"fgu"fg"nc"Ýpcnkv¦cek„"fg"nÓcpvgtkqt"dckzc"
laboral, l’Ajuntament durant el mateix període 
dels 3 primers dies complementarà el 80% de 
les retribucions del malalt.

Article 31
Clwv"rgt"c"hcoknkctu"cod"fkuecrcekvcv

1. Els treballadors que tinguin al seu càrrec 
a familiars de primer grau en línia ascendent o 
fguegpfgpv"rgt"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."swg"
siguin discapacitats físics, psíquics o senso-
rials i que en depenguin econòmicament del 
treballador/a, percebran de la Corporació un 
ajut especial de caràcter mensual.

2. Les quantitats a percebre estaran en funció 
de grau reconegut de discapacitat i seran:

a) Disminució entre un 33% i un 64%, 50 
euros.

b) Disminució entre un 65% i un 74%, 100 
euros.

c) Disminució igual o superior al 75%, 150 
euros.

Aquests imports s’incrementaran anualment 
de manera automàtica en el mateix percentatge 
en que ho facin els increments retributius del 
personal al servei de les administracions públi-
swgu"swg"ecfc"cp{"Ýzc"nc"Nngk"fg"rtguuwrquvqu"
generals de l’Estat.

3. La percepció d’aquest ajut és incompati-
ble amb la percepció, per part del familiar amb 
discapacitat, d’una pensió d’incapacitat o de que 
siguin superiors al salari mínim interprofessional 
Ýzcv"gp"ecfc"oqogpv0

4. Aquests ajuts seran concedits mitjan-
çant decret de l’Alcaldia, prèvia sol·licitud del 
treballador/a interessat qui haurà d’acreditar 
tant la situació i grau de la disminució com la 
situació de dependència econòmica del fami-
liar discapacitat respecte al treballador/a de 
la Corporació.

5. Aquest ajut social deixarà de percebre’s en 
concórrer alguna de les causes següents:

5.1 Defunció de la persona discapacitada o 
fg"nÓgorngcv1cfc"dgpgÝekctk0

5.2 Quan cessi la dependència econòmica 
de la persona amb discapacitat.

5.3 Quan la persona amb discapacitat expe-
tkogpvk"wpc"xctkcek„"gp"nc"ugxc"ucnwv"oqfkÝswk"
q."Ýpu"k"vqv"uwrtkogkzk."gn"itcw"fg"fkuecrcekvcv"
que va donar dret a la percepció de l’ajut. En els 
supòsits de variació del grau de discapacitat la 
quantia del complement regulat en aquest article 
s’adaptarà al nou grau reconegut.
706" Swcp"gn"vtgdcnncfqt1c"dgpgÝekctk"jcik"

suspès o extingit la seva relació laboral amb 
l’Ajuntament.

6. Periòdicament es revisarà el manteniment 
fg"ngu"ektewouv§pekgu"swg"xcp"lwuvkÝect"nÓcvqtic-
ment de l’ajut sense perjudici que el treballador 
dgpgÝekctk"gp"vqv"oqogpv"tguvct§"qdnkicv"c"eq-
municar a l’Ajuntament qualsevol variació que 
es produís en aquestes.
90" Uk"gn"dgpgÝekctk"pq"eqorn‡u"cod"cswguvc"

obligació de comunicació i deixessin de con-
córrer els requisits i condicions que van donar 
lloc a la concessió al treballador/a d’aquest 
ajut, les parts acorden que l’Ajuntament cessi 
en el seu abonament tant bon punt tingui co-
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neixement del canvi de circumstàncies i que 
nÓgorngcv"dgpgÝekctk"rtqegfgkzk"c"tguecdcnct"c"
l’Ajuntament de les quantitats indegudes abo-
nades amb escreix que tindran la consideració 
d’un deute a favor de la Corporació. En els 
supòsits de discrepància sobre les circums-
tàncies que donarien lloc a la supressió del 
complement, l’Ajuntament, abans de retirar-lo, 
donarà compte i plantejarà el cas davant de la 
Comissió Paritària.

Aquest rescabalament es durà a terme en les 
swcpvkgu"k"eqpfkekqpu"swg"ceqtfkp"gn"dgpgÝekctk"
i la Corporació. A manca d’acord les parts sig-
nants d’aquest Conveni acorden que, sense més 
tràmit, l’Ajuntament procedeixi al descompte 
de la nòmina de l’empleat, respectant els límits 
Ýzcvu"c"nc"Nngk"fÓgplwfkekcogpv"ekxkn."Ýpu"c"eqdtkt"
l’import total del principal del deute incrementat 
amb els interessos legals.

Article 32
Cuukuvflpekc"lwt‡fkec

1. La Corporació garantirà l’assistència jurídi-
ca als treballadors que actuïn com a denunciants 
o denunciats en un judici com a conseqüència de 
l’exercici de les seves funcions i se’n farà càrrec 
de les costes processals que se’ls hi poguessin 
imposar.

2. L’Ajuntament de Calaf no haurà de fer-se 
càrrec de les prestacions i despeses esmentades 
a l’apartat precedent en aquells supòsits en què el 
treballador hagi actuat amb negligència, engany 
q"ocnc"hg."q"gu"rtqfw‡u"wp"eqpÞkevg"fÓkpvgtguuqu"
amb la Corporació.

Article 33
Cuugiwtcp›c"fg"tgurqpucdknkvcv"ekxkn

1. L’Ajuntament contractarà una pòlissa d’as-
segurança privada per cobrir, en les condicions 
que es pactin al condicionat del contracte, la 
responsabilitat civil derivada de les actuacions 
realitzades pel personal al servei de la Corpo-
ració en l’ús de les seves funcions públiques i 
Ýpu"c"nc"swcpvkc"o§zkoc"rcevcfc"cn"eqpvtcevg"q"
contractes d’assegurança.

2. L’Ajuntament informarà i lliurarà còpia 
als representants dels treballadors dels termes 
i condicions en què s’hagi pactat el contracte 
d’assegurança.

Article 34
Rtgok"fÓcpvkiwkvcv

S’atorgarà un premi especial d’antiguitat en 
els casos següents:

a) Amb motiu de complir 10 anys de serveis 
efectius a l’Ajuntament de Calaf: 3 dies hàbils 
de vacances o, alternativament, una compen-
sació econòmica de 150 euros, a elecció del 
treballador.

b) Amb motiu de complir 20 anys de serveis 
efectius a l’Ajuntament de Calaf: 10 dies hàbils 
de vacances o, alternativament, una compen-
sació econòmica de 250 euros, a elecció del 
treballador.

c) Amb motiu de complir 30 anys de serveis 
efectius a l’Ajuntament de Calaf: 15 dies hàbils 
de vacances o, alternativament, una compen-
sació econòmica de 500 euros, a elecció del 
treballador.

CAPÍTOL 5
Condicions sindicals i prevenció de riscos la-
borals

Article 35
Llibertat sindical

L’Ajuntament de Calaf garanteix el dret a 
la lliure sindicació i organització del personal 
sotmès a aquest Conveni i a la no discriminació, 
rgtlwfkek"q"ucpek„"rgt"tc„"fg"nc"ugxc"cÝnkcek„"
i exercici dels drets sindicals, sense cap tipus 
d’exclusió.

Article 36
Ictcpvkgu"k"hcewnvcvu"fgnu"tgrtgugpvcpvu"fgn"
personal

1. Els representants del personal, sense per-
judici de les reconegudes legalment, gaudiran 
de les garanties sindicals que es detallen a con-
tinuació:

a) Lliure expressió individual o col·legiada 
d’opinions en les matèries que siguin compe-
tència dels càrrecs que representen.

b) Facultat de publicar i distribuir sense 
pertorbar el desenvolupament del treball les 
comunicacions que estiguin relacionades amb 
les relacions laborals.

c) Garantia de que no seran discriminats en 
la promoció econòmica o professional durant 
l’exercici de les seves funcions ni a l’any següent 
a la terminació del seu mandat.

d) Cada representant dels treballadors dis-
posarà d’un crèdit de 15 hores mensuals per a la 
realització de les funcions pròpies de represen-
tació del personal. La utilització d’aquest crèdit 
jqtctk"gu"eqowpkect§"cod"nc"uwÝekgpv"cpvgncek„"
sempre que les circumstàncies ho permetin i 
s’acreditarà si escau.

e) Les reunions de negociació de conveni, les 
de la Comissió Paritària, així com les convocades 
a instàncies de la Corporació, no computaran 
com a hores sindicals.

2. Assemblees: Tots els treballadors/es dis-
posaran de 30 minuts dins de la seva jornada de 
vtgdcnn"rtghgtgpvogpv"c"nÓkpkek"q"Ýpcn"fg"nc"oc-
teixa per assistir a les assemblees convocades 
pels representants dels treballadors i els seus 
sindicats. Les assembles s’hauran de comunicar 
a la Corporació amb una antelació mínima de 
48 hores mitjançant registre en l’Ajuntament 
i informant del contingut de la mateixa així 
com la resta de matèries regulades a l’article 
77 i següents de l’Estatut dels treballadors. 
En tot cas, hauran de quedar garantits els ser-
veis d’atenció al ciutadà i aquells que siguin 
indispensables.

Article 37
Eqorgvflpekgu"fgnu"tgrtgugpvcpvu"fgnu"vtgdc-
lladors

Els delegats de personal, sense perjudici del 
que estigui legalment establert, tindran com-
petència per:

b) Rebre informació sobre els assumptes de 
personal que afectin al conjunt dels empleats o 
algun dels seus col·lectius.

c) Exercir accions administratives o judi-
cials en tot allò relatiu a l’àmbit de les seves 
competències.

d) Conèixer tots els nomenaments de personal 
laboral que s’efectuïn així com rebre informació 
sobre les característiques i les formes de selecció 
del personal.

e) Els representants dels treballadors tindran 
el conjunt de competències que s’estableixen a 
l’article 64 de l’Estatut dels treballadors.

Article 38
Drets dels representants del personal

1. L’activitat sindical no serà en cap cas motiu 
uwÝekgpv"rgt"ecpxkct"fg"nnqe"fg"vtgdcnn"c"wp"tgrtg-
sentant dels treballadors. Si algun d’ells entén 
que ha estat canviat de lloc de treball per aquesta 
causa podrà sol·licitar que la Comissió Paritària 
estudiï la procedència o no del canvi.

2. L’Ajuntament instal·larà taulers d’avisos 
per a la informació laboral i social a les depen-
dències on treballi personal.

3. Els delegats de personal podran disposar 
d’un fons de 100 euros que constituirà la Corpo-
ració per delegat i any per a cada representant del 
rgtuqpcn"cod"nc"Ýpcnkvcv"swg"rwiwk"cvgpftgÓu"ngu"
seves funcions representatives les quals hauran 
fg"lwuvkÝect/ug"fgiwfcogpv0

Article 39
Rtgxgpek„"fg"tkuequ"ncdqtcnu
30" Gn"vtgdcnncfqt"vfi"ftgv"c"wpc"rtqvgeek„"gÝ-

caç de la seva integritat física i a una adequada 
política de seguretat i higiene en el treball així 
com té el correlatiu deure d’observar i posar en 
pràctica les mesures de prevenció de riscos que 
s’adoptin legalment i reglamentàriament.

2. En tot cas, la Corporació se subjectarà a 
l’estricte compliment de la Llei de prevenció de 
riscos laborals y normativa concordant.

Article 40
Jubilació

1. L’Ajuntament a través de la unitat admi-
nistrativa corresponent es farà càrrec de totes 
les gestions burocràtiques relacionades amb la 
jubilació del personal de la Corporació.

2. L’Ajuntament de Calaf podrà pactar amb 
els empleats de l’Ajuntament de Calaf que es-
tiguin interessats en accedir a la jubilació de 
forma anticipada la percepció d’un incentiu 
econòmic per passar a aquesta situació d’acord 
amb el barem següent:

Edat Quantia (en mensualitats)

60 20

61 18

62 15

63 12

64 6

3. Per tal que l’Ajuntament aboni al treballa-
dor/a l’incentiu econòmic perquè aquest acce-
deixi a la jubilació anticipada es necessari que 
existeix un acord entre la persona interessada 
i la Corporació la qual podrà plantejar com a 
condició l’amortització del lloc de treball. Ar-
ribat a aquest acord s’abonarà al personal les 
quanties indicades a l’apartat anterior sempre 
que, durant la vigència d’aquest conveni, no es 
superi la disponibilitat pressupostària per aquest 
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concepte que vindrà donada per la previsió que, 
com a mínim, pugui jubilar-se el treballador/a 
de salari més elevat de la plantilla.

4. La sol·licitud per percebre aquest incentiu 
uÓjcwt§"fg"rtgugpvct."eqo"c"fcvc"o§zkoc."Ýpu"
al dia 30 de juny de l’any anterior a aquell en 
què el treballador tingui intenció de sol·licitar 
la jubilació anticipada. D’aquesta manera, 
un cop presentades totes les sol·licituds per 
a l’any següent, en el supòsit que no hi hagi 
disponibilitat pressupostària per concedir-
les a tots els interessats, es concediran per 
ordre de major a menor edat dels mateixos, 
tenint preferència sobre la resta aquells que 
la sol·licitud dels quals hagi quedat pendent 
de resolució l’any anterior per manca de con-
signació pressupostària.

Article 41
Fons per a la millora de la prestació dels ser-
xgku"r¿dnkeu

Entenent les parts que els recursos humans 
constitueixen un element imprescindible en la 
prestació del servei públic i conscients que cal fer 
un esforç per tal d’incentivar i reconèixer la seva 
participació en la millora de la qualitat, tant de 
la prestació de serveis i del treball dels empleats 
públics, com de la gestió de la Corporació, es 
crearà un fons per atendre aquestes necessitats 
i per a cada any de vigència d’aquest Conveni 
Col·lectiu.

La quantitat corresponent a cada any, així 
com la seva distribució entre el personal, serà 
establerta per la Comissió Paritària en funció 
del grau d’assoliment dels objectius i el seu pa-
gament tindrà efectes des del dia 1 de gener de 
cada any.

CAPÍTOL 6
Tfliko"fkuekrnkpctk

Article 42
Hcnvgu"fkuekrnkp§tkgu

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 treballadors, les faltes es clas-
ukÝswgp"gp<

Faltes lleus
Es consideraran com a faltes lleus:
a) El retard, la negligència o el descuit en el 

compliment de les funcions.
b) La lleugera incorrecció envers el públic o 

el personal al servei de l’Administració.
c) La manca d’assistència al treball injusti-

Ýecfc"fÓwp"fkc0
d) L’incompliment de la jornada i l’horari 

ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc."uk"pq"eqpuvkvwgkz"hcnvc"
greu.

e) Les faltes repetides de puntualitat dins un 
ocvgkz"ogu"ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc0

f) La negligència en la conservació dels lo-
cals, del material i dels documents del servei, 
si no causa perjudicis greus.

g) L’incompliment de les normes relatives 
a incompatibilitats, si no comporta l’execució 
de tasques incompatibles o que requereixen la 
compatibilització prèvia.

h) L’incompliment dels deures i les obliga-
cions, sempre que no constitueixi falta molt 
greu o greu.

Faltes greus
Es consideren com a faltes greus:
a) L’incompliment de les ordres que provenen 

dels superiors i les autoritats que pugui afectar 
la tasca del lloc de treball, llevat que, a criteri 
del treballador, siguin contràries a la legali-
vcv"k"cswguv"jcik"fgocpcv"wpc"eqpÝtocek„"fg"
l’ordre per escrit i, un cop rebuda, s’hagi posat 
en coneixement del cap superior el qual hagi 
desautoritzat l’ordre.

b) L’abús d’autoritat en l’exercici del càrrec.
c) La manca de consideració envers els admi-

nistrats o el personal al servei de l’Administració 
en l’exercici de les seves funcions.

d) El fet d’originar enfrontaments en els cen-
tres de treball o de prendre-hi part.

e) La tolerància dels superiors respecte a la 
comissió de faltes molt greus o greus dels seus 
subordinats.

f) Les conductes constitutives de delicte 
dolós relacionades amb el servei o que causin 
un dany a l’Administració, als administrats o 
als companys.

g) L’incompliment del deure de reserva pro-
fessional, pel que fa als assumptes que coneix 
per raó del seu càrrec, si causa perjudici a l’Ad-
okpkuvtcek„"q"uÓwvknkv¦c"gp"dgpgÝek"rtqrk0

h) La intervenció en un procediment admi-
nistratiu havent-hi motius d’abstenció establerts 
per via legal.

i) La negativa a acomplir tasques que li són 
ordenades pels superiors per satisfer necessitats 
de compliment urgent, fins i tot fora del seu 
horari ordinari.

j) L’emissió d’informes, l’adopció d’acords 
o l’acompliment d’actuacions manifestament 
il·legals, si causa perjudici a l’Administració o 
als ciutadans i no constitueix falta molt greu.

k) El fet de causar danys greus en els locals, 
els materials o els documents del servei.

l) L’atemptat greu contra la dignitat dels em-
pleats públics o de l’Administració.

m) L’exercici d’activitats compatibles amb 
el desenvolupament de les seves funcions sense 
haver obtingut l’autorització pertinent.

n) La manca de rendiment que afecti el fun-
cionament normal dels serveis, si no constitueix 
falta molt greu.
q+" NÓkpeqornkogpv"kplwuvkÝecv"fg"nc"lqtpcfc"

i l’horari de treball que, acumulat, suposi un 
mínim de 10 hores per mes natural.
r+" Nc"vgtegtc"hcnvc"kplwuvkÝecfc"fÓcuukuvflpekc"cn"

treball en un període de 3 mesos, si les 2 anteriors 
han estat sancionades com a faltes lleus.

q) Les accions o omissions dirigides a evadir 
els sistemes de control d’horaris o a impedir que 
ukiwkp"fgvgevcvu"gnu"kpeqornkogpvu"kplwuvkÝecvu"
de la jornada i l’horari de treball.

r) La pertorbació greu del servei.
s) En general, l’incompliment greu dels deu-

res i les obligacions derivats del treball encoma-
nat al treballador

t) La reincidència en faltes lleus.
u) La utilització o publicació indegudes de 

dades dels quals tingui coneixement per raó 
del seu treball.

v) La realització d’activitats alienes al servei 
dintre de la jornada de treball.

w) L’assetjament moral o sexual sense abús 
d’autoritat.

x) L’incompliment de les normes i mesures de 
seguretat i salut en el treball, quan s’han pugui 
derivar riscos per a la salut o la integritat física 
del treballador o dels treballadors afectats.

y) L’absència del lloc de treball sense causa 
lwuvkÝecfc0

Faltes molt greus
Es consideraran com a faltes molt greus, a 

més de les establertes a l’article 54 de l’Estatut 
dels treballadors, les següents:
c+" Vqvc"cevwcek„"swg"ukipkÝswk"fkuetkok-

nació per raó de raça, sexe, religió, llengua, 
opinió, lloc de naixement o veïnatge o qual-
sevol altra condició o circumstància personal 
o social.

b) L’abandonament del servei.
c) L’adopció d’acords manifestament il·legals 

que causin perjudici greu a l’Administració o 
als ciutadans.

d) La publicació o la utilització indeguda de 
ugetgvu"fgenctcvu"qÝekcnu"rgt"nngk"q"swcnkÝecvu"
com a tals.

e) La falta notòria de rendiment que com-
porti inhibició en el compliment de les tasques 
encomanades.

f) La violació de la neutralitat o de la inde-
pendència polítiques, servint-se de les facultats 
cvtkdw•fgu"rgt"kpÞwkt"gp"rtqeguuqu"gngevqtcnu"fg"
qualsevol naturalesa i àmbit.

g) L’incompliment de les normes sobre in-
compatibilitats.

h) L’obstaculització de l’exercici de les lliber-
tats públiques i dels drets sindicals.

i) La realització d’actes dirigits a coartar el 
lliure exercici del dret de vaga.

j) La participació en vagues als qui la tinguin 
expressament prohibida per la Llei.

k) L’incompliment de l’obligació d’atendre 
gnu"ugtxgku"o‡pkou"swg"ukiwkp"Ýzcvu."gp"ecu"fg"
vaga, per tal de garantir la prestació de serveis 
que es considerin essencials.

l) La realització d’actes dirigits a limitar la 
lliure expressió del pensament, de les idees i 
de les opinions.

m) El fet de causar per negligència greu o 
per mala fe danys molt greus al patrimoni i els 
béns de la Corporació.

n) L’incompliment dels deures laborals i pro-
fessionals per negligència inexcusable.

o) L’assetjament moral o sexual amb abús 
d’autoritat.
r+" Ngu"hcnvgu"tgkvgtcfgu"k"kplwuvkÝecfgu"fÓcu-

sistència o puntualitat al treball.
q) La indisciplina o desobediència en el 

treball.
r) Les agressions i ofenses verbals o físiques 

envers el personal al servei de l’Administració 
o als administrats.

s) La transgressió de la bona fe contractual 
k"nÓcd¿u"fg"eqpÝcp›c"gp"gn"fgugpxqnwrcogpv"fg"
les tasques encomandes.

t) La disminució continuada i voluntària en 
el rendiment del treball normal o pactat.

u) L’embriaguesa habitual o toxicomania si 
repercuteixen negativament en el treball.
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v) El fet d’haver estat sancionat per la comis-
sió de 3 faltes greus en el període d’1 any.

Article 43
FgÝpkek„"fgnu"fkhgtgpvu"vkrwu"fÓcuugvlcogpv

1. L’Ajuntament i els representants dels 
treballadors es comprometen a mantenir un 
entorn laboral en què es respecti la intimitat i 
dignitat del treballador, compresa la protecció 
front a assetjament per raó d’origen racial o 
ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat 
o orientació sexual.
40" Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv"gu"rtqegfgkz"c"nc"fg-

Ýpkek„"fgn"ngu"fkhgtgpvu"encuugu"fÓcuugvlcogpv<
a) Assetjament sexual: és la situació en què 

es produeix qualsevol comportament verbal, no 
verbal o físic no desitjat d’índole sexual amb el 
propòsit o efecte d’atemptar contra la dignitat 
d’una persona, en particular quan es crea un 
entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant 
o ofensiu.

b) Assetjament moral: és l’assetjament psi-
cològic laboral que es manifesta a través d’una 
conducta interactiva, agressiva, vexatòria, in-
timidatòria, reiterativa i persistent, exercida 
per un superior jeràrquic, un company o per un 
subordinat. Aquesta conducta està adreçada 
vers un o més treballadors i l’objectiu és destruir 
la seva autoestima, aniquilar la seva identitat i 
aconseguir que es traslladi o abandoni el lloc, i 
en tot cas la submissió del treballador.

c) Assetjament genèric: és tota conducta no 
desitjada relacionada amb l’origen racial o ètnic, 
la religió o conviccions, la discapacitat, l’edat o 
l’orientació sexual d’una persona, que tingui per 
objecte atemptar contra la seva dignitat i crear un 
entorn intimidatori, humiliant o ofensiu.

3. Ambdues parts acorden elaborar, en el 
si del Comitè de Seguretat i Salut, un protocol 
on es reguli el procediment intern d’actuació a 
seguir en aquests supòsits.

Article 44
Sancions

1. Per faltes lleus: Amonestació per escrit 
o suspensió de sou i feina per un termini no 
superior a 4 dies.

2. Per faltes greus: Suspensió de sou i feina 
de 5 a 30 dies.

3. Per faltes molt greus: Suspensió de sou i 
feina de 1 a 3 mesos o acomiadament.

Article 45
Tramitació del procediment disciplinari

1. Per a la imposició de sancions per faltes 
lleus es tramitarà un procediment abreujat en 
què es donarà audiència al treballador inculpat 
perquè pugui fer al·legacions en el termini de 3 
dies amb la possibilitat que puguin participar, 
prèvia petició de l’interessat, els representants 
legals dels treballadors/ores. La resolució acor-
dant la imposició, o no, de la sanció s’haurà de 
dictar en el termini màxim d’1 mes a comptar 
des del dia en què es formulin les al·legacions 
de descàrrec per part del treballador i, si escau, 
gnu"ugwu"tgrtgugpvcpvu"ngicnu0"Nc"pqvkÝecek„"cn"
treballador perquè pugui fer al·legacions inter-
romp el termini de prescripció que tornarà a 
iniciar-se quan es compleixi el termini del mes 

abans esmentat sense haver dictat resolució 
sancionadora.

2. Per a la imposició de sancions per faltes 
greus o molt greus és preceptiva la incoació 
d’expedient disciplinari, el qual haurà de ser 
substanciat en el termini de 90 dies, amb au-
diència a l’interessat i als representants dels 
treballadors amb caràcter previ a la resolu-
ció que acordi la imposició de la sanció o la 
suspensió provisional de funcions que, en 
el seu cas, es pugui imposar com a mesura 
de cautela.
50" C"nÓgzrgfkgpv"jcwt§"fg"eqpuvct"nc"pqvkÝ-

cació al treballador, el plec de càrrecs, el plec 
de descàrrec, l’informe dels representants dels 
treballadors previ a la resolució sancionadora i 
Ýpcnogpv"nc"tguqnwek„"fg"nÓ”ticp"eqorgvgpv0

4. En el supòsit que la Corporació ho con-
sideri oportú i convenient podrà nomenar un 
instructor el nomenament del qual i la seva 
proposta de resolució prèvia a la resolució 
sancionadora hauran de constar a l’expedient 
disciplinari.

5. La resolució per la qual s’acorda la sanció 
haurà de ser comunicada per escrit al treballador, 
fent-hi constar i els fets que l’han motivada i la 
data d’efectes.

Article 46
Rtguetkrek„

1. Les infraccions comeses pels treballadors 
prescriuran, les lleus als 10 dies, les greus als 
20 dies i les molt greus als 60 dies, a partir de la 
data en què l’empresa hagi tingut coneixement de 
què s’han comès, i en tot cas, al cap de 6 mesos 
d’haver estat comeses.

2. Aquests terminis quedaran interromputs 
per qualsevol acte propi de l’expedient instru-
ït, en el cas de faltes greus o molt greus, o pel 
termini d’audiència per la comissió de faltes 
lleus, així com per qualsevol acte preliminar 
dirigit a l’esbrinament dels fets que seran objecte 
d’imputació.

3. Els terminis de prescripció de les sanci-
ons imposades seran els mateixos que els de 
les faltes.

Article 47
Cancel·lació

Les faltes comeses i les sancions imposa-
des s’han d’inscriure en el Registre General 
fg"Rgtuqpcn"k"gu"ecpegnánctcp"fÓqÝek."q"c"rgvkek„"
del treballador, un cop transcorregut un perío-
de equivalent al de la prescripció de la falta, si 
durant aquest període no hi ha hagut cap nova 
sanció.

ANNEX 1

Condicions particulars del col·lectiu de treba-
nncfqtu"swg"rtguvgp"ugtxgku"c"nÓGueqnc"fg"O¿ukec"
i d’aplicació preferent sobre les estipulacions 
generals del Conveni col·lectiu

1. Calendari escolar
L’Escola de Música estarà regida pel calendari 

escolar del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya (festius, dates de 
començar i acabar el curs, etc.)

2. Hores no lectives
En els horaris de llenguatge musical i conjunts 

instrumentals s’assignarà un 40% d’hores no 
lectives del total que se’n treballin.

En els horaris d’instrument s’assignarà un 35% 
d’hores no lectives del total que se’n treballin 
(amb un mínim d’1 hora).

Les hores de preparació i organització s’ar-
rodoneixen al quart d’hora per no tenir horaris 
inversemblants de minutatge (tant cap amunt 
com cap avall).

De les hores que resultin d’aquests tants per 
cent, la primera per dia treballat (com ara) és no 
presencial, i la resta dins de l’horari a treballar a 
l’escola, ja sigui en reunions d’àrea o claustres 
amb altres professors, com de cara al públic i 
l’alumnat. Com sempre hem fet, estarà escrit a 
l’horari de l’escola.

El director/a de l’escola tindrà 6 hores set-
manals fixes per l’organització i direcció de 
la mateixa. Aquestes no implicaran el tant per 
cent de dalt.

ANNEX 2

Equipament anual del personal de serveis

Equipament de la brigada -serveis-
2 pantalons combinats (bicolors) d’alta visi-

bilitat hivern
2 pantalons combinats d’alta visibilitat estiu
4 camisetes
2 jerseis combinats d’alta visibilitat
1 parell de botes de seguretat hivern
1 parell de botes de seguretat estiu
1 armilla d’alta visibilitat
1 parca bicolor alta visibilitat hivern
2 parells de guants de pell
2 cascos d’obra

Equipament de la brigada -neteja de residus 
urbans-

3 pantalons combinats (bicolors) d’alta visi-
bilitat hivern

3 pantalons combinats d’alta visibilitat estiu
6 camisetes
4 jerseis combinats d’alta visibilitat
1 parell de botes de seguretat hivern
1 parell de botes de seguretat estiu
1 armilla d’alta visibilitat
1 parca bicolor alta visibilitat hivern
4 parells de guants de goma

Gswkrcogpv"fg"nc"dtkicfc"/pgvglc"xk§tkc/
2 pantalons combinats (bicolors) d’alta visi-

bilitat hivern
2 pantalons combinats d’alta visibilitat estiu
4 camisetes
2 jerseis combinats d’alta visibilitat
1 parell de botes de seguretat hivern
1 parell de botes de seguretat estiu
1 armilla d’alta visibilitat
1 parca bicolor alta visibilitat hivern
2 parells de guants de goma

Equipament de les netejadores
2 bates

Equipament de les netejadores de poliesportiu
2 bates
2 pantalons



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c""""""P¿o0"6;68"Î"350:04229 27245

Equipament treballadores de la llar d’infants
1 bata

NOTA: Els equips de protecció individual (E.P.I.) 
seran substituïts per uns altres de nous previ lliu-
rament dels vells. Per al lliurament de mascaretes 
i d’altres proteccions, es farà una avaluació dels 
riscos prèvia a la realització dels treballs.

(07.185.131)

RESOLUCIÓ
TRE/2551/2007, de 20 d’abril, per la qual es 
disposa la inscripció i la publicació del Con-
veni col·lectiu de treball de l’empresa Caher 
Ugtxkekqu"cn"Octmgvkpi."UC."rgt"cnu"cp{u"4229"k"
422:"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:34724+0

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball 
de l’empresa Caher Servicios al Marketing, SA, 
subscrit pels representants de l’empresa i pels 
dels seus treballadors el dia 19 de febrer de 2007, 
i de conformitat amb el que disposen l’article 
90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 
24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 
2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, 
sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de 
treball; l’article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, 
de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 
3 d’octubre, sobre transferència de serveis de 
l’Estat a la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria de mediació, arbitratge i conciliació; el 
Decret 326/1998, de 24 de desembre, de rees-
tructuració 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 d’òrgans territorials 
de l’Administració 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 cre-
ació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 
570/2006, de 19 de desembre, d’estructuració 
del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col-
lectiu de treball de l’empresa Caher Servicios al 
Marketing, SA per als anys 2007 i 2008 (codi de 
conveni núm. 0812502) al Registre de convenis 
dels Serveis Territorials del Departament de 
Treball a Barcelona.

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

Barcelona, 20 d’abril de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Traducció del text aportada per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball de l’empresa Caher Servicios 
cn"Octmgvkpi."UC."rgt"cnu"cp{u"4229"k"422:

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Determinació de les parts

El present Conveni es pacta entre els represen-
tants legals dels treballadors i els representants 
legals de Caher Servicios al Marketing, SA, 
i es reconeixen les parts com a únics i vàlids 
interlocutors.

Article 2
Àmbit funcional

El present Conveni col·lectiu té per objecte 
regular les matèries d’índole econòmic, labo-
ral, social, sindical i, en general, aquelles que 
afectin les condicions d’ocupació i a l’ámbit de 
relacions dels treballadors de Caher Servicios 
al Marketing, Societat Anònima.

Article 3
Àmbit personal

En atenció a les especials característiques que 
concorren en la contractació laboral en l’activitat 
de promotor/a, degustador/a de productes, repar-
tidor/a de mostres, reposador/a o merchandising, 
ogtejcpfkukpi/twvgt1c"k"jquvg1jquvguuc"fg"Ýtgu"k"
convencions, s’acorda que l’objectiu primordial 
en l’atorgament del present Conveni és regular 
les condicions de treball del personal dedicat a 
les activitats esmentades anteriorment, i que 
afecten així mateix a tots els treballadors de 
Caher Servicios al Marketing, SA, que presten 
els seus serveis a la província de Barcelona. 
S’exclou el personal d’alta direcció la relació 
laboral especial del qual es regula en el Reial 
decret 1.382/1985, d’1 d’agost, així com las res-
tants activitats i relacions que es recullen en els 
articles 3.1 i 2 de l’Estatut dels treballadors.

Article 4
Àmbit territorial

El present Conveni és d’aplicació a tots els 
treballadors que prestin serveis per a Caher 
Servicios al Marketing, SA, en la província de 
Barcelona.

Article 5
Àmbit temporal 

El present Conveni col·lectiu entra en vigor en 
gn"oqogpv"fgn"ugw"tgikuvtg"qÝekcn."cod"kpfgrgp-
dència de la seva publicació en el corresponent 
Dwvnngv‡"QÝekcn, i es retrotrauen els seus efectes 
econòmics al dia 1 de gener del 2007.
Ngu"eqpfkekqpu"rcevcfgu"jcp"fg"tgikt"Ýpu"cn"

31 de desembre de 2007, i s’entén prorrogat el 
Conveni anualment per tàcita reconducció en 
els seus propis termes mentre no es sol·liciti 
la seva revisió i es formuli la seva necessària 
denúncia.

Article 6
Obligatorietat

El present Conveni col·lectiu obliga durant tot 
el temps de la seva vigència a l’empresa i als tre-

balladors inclosos en el seu àmbit d’aplicació.
Els signants, amb la representativitat que es 

tenen reconeguda, es comprometen al manteni-
ment i efectivitat del que s’acorda sens perjudici 
que si qualsevol incompleix les obligacions que 
en aquest s’estableix se li reconegui expressa-
ment a qui resulti afectat per això el dret d’exercir 
els mitjans legals de qualsevol naturalesa ten-
dents a aconseguir la seva efectivitat.

Article 7
Fgp¿pekc"k"rt”ttqic

El present Conveni es considera prorrogat 
tàcitament d’any en any si qualsevol de les parts 
signants no en fa la denúncia fefaentment amb 
una antelació mínima de 3 mesos abans de la data 
del seu venciment o del venciment de qualsevol 
de les seves pròrrogues.

Quan es produeixi la denúncia, perquè aquesta 
tingui validesa, la part que ho denuncia ha de, en 
el mateix acte, presentar la plataforma reivindi-
cativa per a les negociacions del proper Conveni. 
Si això s’efectua, les parts es comprometen a 
iniciar les seves deliberacions, dins dels 2 mesos 
següents a la data de la denúncia.

S’entén que el present Conveni segueix vi-
gent en la seva part dispositiva mentre no sigui 
substituït per un nou Conveni.

Si no es produeix aquesta denúncia s’entén 
que el present Conveni es prorroga automàtica-
ment per anys naturals. En aquest cas, tots els 
conceptes econòmics que no estiguin exclosos 
de revalorització automàtica s’han d’incrementar 
aplicant l’IPC corresponent a l’any anterior per 
a tot el conjunt nacional, publicat per l’Institut 
Nacional d’Estadística.

Article 8
Unitat del Conveni

El present Conveni, que s’aprova en consi-
deració a la integritat del que s’ha pactat en el 
conjunt del seu text, forma un tot relacionat i 
inseparable.

Les condicions pactades han de ser consi-
derades globalment i individualment i s’han 
d’entendre en conjunt anual i sempre amb refe-
rència a cada treballador en la seva respectiva 
categoria. Per això, cap de les seves condicions 
pq"rqfgp"oqfkÝect/ug."nngxcv"gp"gnu"uwr”ukvu"
de revisió del mateix Conveni a què es refereix 
l’article anterior.

En el supòsit que l’autoritat o jurisdicció admi-
nistrativa o laboral, en ús de les seves facultats 
que els són pròpies, no aprovés el Conveni o 
acordi deixar sense efecte alguna de les seves 
clàusules, aquest Conveni ha de ser revisat i 
reconsiderar-se en la seva integritat si alguna 
de les parts així ho requereix expressament en 
el termini màxim d’1 mes a partir de la noti-
Ýecek„0

Article 9
Compensació i absorció

Totes les condicions econòmiques i de jornada 
laboral que s’estableixen en el present Conveni, 
siguin o no de naturalesa salarial, són compen-
sables, i en còmput anual, amb les millores de 
qualsevol tipus que estigui anteriorment satis-
fent Caher Servicios al Marketing, SA, bé sigui 
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