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RESOLUCIÓ
TRE/2930/2007, de 24 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fgn"Eqpugnn"Eqoctecn"fg"nÓCnv"
Penedès per al període 11.11.2006-31.12.2007 (codi de conveni núm. 0812102).

Xkuv"gn"vgzv"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fgn"Eqpugnn"
Comarcal de l’Alt Penedès, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus 
treballadors el dia 26 de setembre de 2006, i de conformitat amb el que disposen 
nÓctvkeng";204"k"5"fgn"Tgkcn"fgetgv"ngikuncvkw"313;;7."fg"46"fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"
gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu="nÓctvkeng"40d+"fgn"Tgkcn"fgetgv"
326213;:3."fg"44"fg"ocki."uqdtg"tgikuvtg"k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="
l’article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència de 
serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge 
i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les de-
ngicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn="gn"Fgetgv"8:14226."fg"42"igpgt."
d’estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l’Administració de 
nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"44514226."fg";"fg"oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvq-
rials de l’Administració de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de 
tgguvtwevwtcek„"rctekcn"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"k"Kpf¿uvtkc="gn"Fgetgv"64314228."fg"
28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 
79214228."fg"3;"fg"fgugodtg."fÓguvtwevwtcek„"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn.

RESOLC:

Ï3" Fkurquct"nc"kpuetkrek„"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"
fgn"Eqpugnn"Eqoctecn"fg"nÓCnv"Rgpgfflu"rgt"cn"rgt‡qfg"3303304228/5303404229"*eqfk"
fg"eqpxgpk"p¿o0"2:34324+"cn"Tgikuvtg"fg"eqpxgpku"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"fgn"
Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"c"Dctegnqpc0

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

Barcelona, 24 d’abril de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Fktgevqtc"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu
a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI
eqnángevkw"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fgn"Eqpugnn"Eqoctecn"fg"nÓCnv"Rgpgfflu"rgt"cn"rgt‡qfg"
11.11.2006-31.12.07

CAPÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Àmbit personal i funcional

1.1 Aquest Conveni és d’aplicació a la totalitat del personal que presta serveis 
en relació juridicolaboral amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, incloses les 
persones contractades a través de polítiques actives d’ocupació.

1.2 Si voluntàriament s’hi adhereixen, també s’aplicarà al personal dels seus 
organismes autònoms, societats i altres ens dependents.
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Article 2
Àmbit territorial

L’àmbit territorial del present Conveni és el de la comarca de l’Alt Penedès.

Article 3
Vigència

Aquest Conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i tindrà vigència 
Ýpu"cn"53"fg"fgugodtg"fg"42290

Article 4
Pròrroga i denúncia

4.1 Aquest Conveni és anual i s’entendrà prorrogat tàcitament per anys naturals 
successius si no es produeix l’oportuna denúncia amb una antelació mínima de 2 
oguqu"tgurgevg"fg"nc"fcvc"gp"swfl"Ýpcnkv¦c"nc"ugxc"xkiflpekc0

4.2 Quant a la negociació, podrà ser total o parcial, d’acord amb les propostes 
plantejades per qualsevol de les parts.
605" Wp"eqr"fgpwpekcv."gu"rtqegfkt§"c"eqpuvkvwkt"wpc"Eqokuuk„"Pgiqekcfqtc"gp"

el termini d’1 mes des de la recepció de l’escrit de la denúncia; la part receptora 
haurà de respondre a la proposta de negociació i ambdues parts hauran d’establir un 
calendari o pla de negociació. En qualsevol cas, la tramitació de la denúncia s’haurà 
d’ajustar al que disposa l’article 86 de l’Estatut dels treballadors.
606" Wp"eqr"rtqfw•fc"nc"fgp¿pekc"fÓcswguv"Eqpxgpk."cswguv"ugiwkt§"xkigpv"Ýpu"

a la signatura del nou Conveni.

Article 5
Règim intern

5.1 Per al desenvolupament de les seves tasques hauran d’observar discreció i 
secret professional en els assumptes que coneguin per raó del seu càrrec, i no podran 
wvknkv¦ct"cswguvgu"fcfgu"gp"dgpgÝek"rtqrk"q"fg"vgtegtu0

5.2 És obligació de tots els treballadors tenir la màxima diligència i correcció 
amb el ciutadà, els seus companys, subordinats, caps i membres de la corporació.

5.3 Així mateix, hauran de complir el seu horari de treball amb puntualitat i 
desenvolupar les seves funcions i obligacions amb el màxim d’iniciativa pròpia i amb 
acatament de les directrius i les instruccions dels seus caps i responsables directes.

Article 6
Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades en aquest Conveni formen un tot orgànic i indivisible i, als 
efectes de la seva aplicació pràctica, seran considerades globalment i conjuntament. 
En cas que l’autoritat laboral, en l’exercici de les seves facultats, no homologués 
cniwpc"fg"ngu"ugxgu"en§wuwngu"q"fgnu"ctvkengu."q"swg"hqu"cpwnáncv"rctekcnogpv"rgt"nc"
jurisdicció laboral, ambdues parts negociaran la reinterpretació de les normes 
cpwnáncfgu"fÓceqtf"cod"nc"rqukek„"lwtkufkeekqpcn."k"nc"tguvc"fgn"Eqpxgpk"swgfct§"gp"
vigor previ acord entre les parts.

Article 7
Clàusula de garantia

Si durant la vigència d’aquest Conveni es produís, per reestructuració adminis-
vtcvkxc."cniwp"ecpxk"gp"nc"fgrgpfflpekc"fgnu"egpvtgu"fg"vtgdcnn."nÓguogpvcfc"oqfkÝ-
cació garantirà les relacions laborals amb total respecte a les diferents condicions 
kpfkxkfwcnu"k1q"eqnángevkxgu"gzrtguucogpv"tgeqpgiwfgu"cn"rgtuqpcn"chgevcv."k"vcodfi"
l’estabilitat en el lloc de treball.

Article 8
Eqpfkekqpu"ofiu"dgpgÝekqugu
Gu"tgurgevctcp"eqo"c"eqpfkekqpu"ofiu"dgpgÝekqugu"rgt"cnu"vtgdcnncfqtu"ngu"tg-
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conegudes ad personam que estiguin vigents en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquest Conveni.

Article 9
Comissió Paritària

9.1 En el termini dels 15 dies següents a la signatura d’aquest Conveni es cons-
tituirà la Comissió Paritària per a la interpretació, el control i l’estudi del Conveni. 
Aquesta Comissió estarà formada pels representats legals del personal i per un 
pqodtg"kiwcn"fg"tgrtgugpvcpvu"fg"nc"eqtrqtcek„."Ýpu"c"wp"o§zko"fg"8"ogodtgu0

9.2 La Comissió tindrà un secretari ja sigui d’entre els seus membres o bé podrà 
designar un treballador com a secretari d’actes, sense veu i sense vot, previ acord 
amb els membres de la Comissió Paritària. Aquest treballador serà preferentment 
de l’Àrea de Recursos Humans o Secretaria i estarà obligat a guardar silenci sobre 
la totalitat de les deliberacions.

9.3 Les actes seran aprovades inexcusablement com a primer punt de l’ordre 
del dia de la sessió següent.

9.4 La Comissió es reunirà 1 cop al mes i excepcionalment sempre que ho 
demani per escrit alguna de les parts, en el termini màxim de 3 dies laborables.

9.5 Aquesta Comissió elaborarà les seves normes de funcionament i tindrà, 
gpvtg"fÓcnvtgu."ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
Kpvgtrtgvct."eqpvtqnct."guvwfkct"k"crnkect"gn"Eqpxgpk0
Pgiqekct"gnu"rtqitcogu"fg"hqtocek„"k"vgpkt"gp"eqorvg"gnu"ceqtfu"fg"hqtocek„"

dels sindicats.
Emetre informes sobre les qüestions que li siguin proposades per les parts sobre 

interpretació del Conveni.
;08" Gnu"ceqtfu"fg"nc"Eqokuuk„<
Vincularan les parts.
Es faran públics al centre de treball.
Hauran de ser tramitats reglamentàriament en el termini màxim d’1 mes a partir 

de la seva adopció.
Hauran de ser comunicats als òrgans competents en el termini màxim de 15 dies.
;09" Gnu"ogodtgu"fg"nc"Eqokuuk„"fkurquctcp"fgn"vgoru"uwÝekgpv"rgt"c"nÓgzgtekek"

de les seves funcions.

Article 10
Organització del treball

La direcció del personal i l’organització del treball correspon a la corporació, 
a través dels òrgans de govern als quals la legislació atribueix aquestes funcions, 
entre les quals s’inclouen les facultats de descentralització, d’acord amb la normativa 
vigent, en virtut de les quals algunes d’aquestes funcions podran encomanar-se 
als caps de comandament de cadascun dels departaments en què està estructurada 
l’Administració comarcal; tot això sens perjudici dels drets i de les facultats d’audi-
ència, d’informació i participació reconeguts als treballadors i els seus representants 
a l’Estatut dels treballadors, i els acords entre Administració i sindicats de 15 de 
setembre de 1994, en relació amb els seus representats legals, els quals tindran els 
ftgvu"k"ngu"qdnkicekqpu"ugi¯gpvu<

Estudiar les condicions de treball en els diferents departaments.
Proposar totes aquelles iniciatives que millorin l’organització del treball i la seva raci-

onalització. Les propostes han de ser aprovades per majoria absoluta de l’assemblea.
Vtcunncfct"nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"gnu"uwiigtkogpvu"k"ngu"kpkekcvkxgu"rtqrqucvu"rgt"

l’assemblea.

Article 11
Treballs de categoria superior

11.1 Si a conseqüència de les necessitats del servei es realitzen funcions supe-
riors a les del grup professional o les de categories equivalents, per un període de 
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4 mesos en 1 any o bé de 6 mesos en 2 anys, el treballador tindrà dret a percebre 
la diferència salarial íntegra, a partir del reconeixement i en la proporció de la 
dedicació que li comportin.

11.2 La diferència salarial tindrà efectes retroactius des dels 4 mesos i 1 dia o 
des dels 6 mesos i 1 dia, respectivament.

11.3 Contra la negativa de l’empresa, i previ informe dels delegats de personal, 
el treballador podrà reclamar davant la jurisdicció competent.

Article 12
Treballs de categoria inferior

12.1 Si per necessitats imprevisibles de l’activitat productiva, a la corporació 
li cal dedicar un treballador a tasques corresponents a una categoria inferior a la 
que té, se li mantindrà la retribució i la resta de drets de la categoria professional. 
Aquesta situació es farà preferentment en torns rotatius entre treballadors de cate-
iqtkgu"k1q"vcuswgu"cÝpu0

12.2 Quan els treballadors de categoria inferior representin més de la meitat 
de la jornada laboral del treballador, aquesta situació no podrà excedir de 2 
mesos. Quan els treballs de categoria inferior representin menys de la meitat 
de la jornada laboral del treballador, aquesta situació laboral no podrà excedir 
de 6 mesos.

12.3 Abans d’encomanar tasques de categoria inferior a un treballador, serà 
preceptiva la comunicació prèvia als delegats de personal del centre de treball.

Article 13
Plantilles

13.1 La corporació aprovarà anualment la plantilla orgànica de personal 
fgn"Eqpugnn"Eqoctecn"k"gp"fqpct§"rwdnkekvcv"okvlcp›cpv"gn"vcwngt"fÓcpwpeku"fgn"
personal.

13.2 En la plantilla es determinaran les categories professionals segons el nivell 
fg"vkvwncek„"gzkikv"rgt"c"nÓkpitfiu0"Cswguvgu"ecvgiqtkgu"rqfgp"ugt"ngu"ugi¯gpvu<
Itwr"C<"vflepkeu"uwrgtkqtu0"Fqevqtu"q"nnkegpekcvu"wpkxgtukvctku"q"gswkxcngpvu0
Itwr"D<"vflepkeu"okvlcpu0"Fkrnqocvu"q"nnkegpekcvu"wpkxgtukvctku"q"gswkxcngpvu0
Itwr"E<"cfokpkuvtcvkwu"k"vflepkeu"gurgekcnkuvgu0"V‡vqn"fg"dcvzknngtcv"q"hqtocek„"rtq-

fessional de 2n grau, accés a la universitat per a majors de 25 anys o equivalent.
Itwr"F<"cwzknkctu"cfokpkuvtcvkwu"k"vflepkeu"cwzknkctu0"V‡vqn"fg"itcfwcv"gueqnct"q"fÓgp-

senyament secundari obligatori, formació professional de 1r grau o equivalent.
Itwr"G<"Rgtuqpcn"uwdcnvgtp"q"fÓqÝeku"pq"gurgekcnkv¦cvu0"EgtvkÝecv"fÓgueqnctkvcv"q"

equivalent.
13.3 Abans de l’aprovació de la plantilla, la representació dels treballadors de 

la corporació emetrà un informe no vinculant, i la corporació el transmetrà a tots 
els consellers comarcals.
3506" Vtkoguvtcnogpv."uÓcrqtvct§"c"nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"gn"fgvcnn"fg"ngu"cnvgu"k"

baixes del personal.

CAPÍTOL 2
EncuukÝecek„"rtqhguukqpcn

Article 14
Relació de llocs de treball

14.1 El Consell Comarcal realitzarà anualment una relació de llocs de treball. 
La relació de llocs de treball constitueix l’expressió ordenada del conjunt de llocs 
fg"vtgdcnn"fgn"Eqpugnn"Eqoctecn0"Kpenqw"nc"vqvcnkvcv"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"gzkuvgpvu"gp"
nÓqticpkv¦cek„"eqttgurqpgpvu"c"rgtuqpcn"ncdqtcn"Ýz"q"gxgpvwcn0"Okvlcp›cpv"nc"tgncek„"
de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de realitzar 
el personal que ocupa els respectius llocs de treball.
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14.2 El CCAP estudiarà dins el marc de la Comissió Paritària, la possibilitat 
de fer una relació de tasques de cada treballador.

Article 15
Valoració dels llocs de treball

15.1 La Comissió Paritària elevarà al Ple la proposta d’una valoració de llocs 
de treball sempre que ho cregui necessari. A patir de la valoració es determinaran 
gnu"pkxgnnu"fg"fguvkpcek„"k"gnu"eqorngogpvu"gurge‡Ýeu"eqttgurqpgpvu"c"ecfc"nnqe"fg"
treball.

15.2 La valoració de llocs de treball serà realitzada per una empresa o entitat 
aliena al Consell Comarcal, de reconeguda solvència i acceptada per ambdues 
parts.

15.3 El treballador que ho vulgui farà arribar per escrit a la Comissió Paritària 
la petició de revisió de la valoració del seu lloc de treball, fent una exposició dels 
motius. Abans de l’aprovació del pressupost de l’exercici següent, la Comissió 
Paritària elevarà les propostes a la Comissió de Govern perquè, si escau, les porti 
a aprovació davant el Ple de l’Ajuntament amb el pressupost de la corporació. Les 
diferències retributives que es derivin de les successives actualitzacions tindran 
vigència des del moment que les aprovin en la Comissió de Govern.

15.4 Per poder aprovar la valoració de llocs de treball haurà d’existir un acord 
entre el representants legals dels treballadors i la corporació.

Article 16
Estabilitat al lloc de treball

El contracte de treball es basarà en el principi de garantia del lloc de treball, amb 
les excepcions que preveuen els articles 41 i 42 de l’Estatut dels treballadors en data 
31 de juliol de 2000.

Article 17
Situació d’incompatibilitat

17.1 Són de plena aplicació al personal comprès dintre de l’àmbit d’aquest 
Conveni les normes contingudes en la legislació vigent sobre incompatibilitats 
del personal.

17.2 Els treballadors que hagin de cessar en el treball per causa d’incompatibilitat 
sobrevinguda com a conseqüència de l’aplicació de la legislació vigent, passaran 
cwvqo§vkecogpv"c"nc"ukvwcek„"fÓgzegfflpekc"rgt"kpeqorcvkdknkvcv0"Pq"qduvcpv"ckz”."gn"
treballador ho haurà de comunicar per escrit a l’òrgan competent de la corporació, 
fent l’exposició dels motius.

Article 18
Rgtuqpcn"ncdqtcn"Ýz

18.1 Els llocs de treball que constitueixin activitat regular, normal i permanent 
del Consell Comarcal, i altres ens adherits a aquest Conveni, han de ser ocupats per 
rgtuqpcn"ncdqtcn"Ýz0"Gn"ect§evgt"eqpvkpw"fg"nc"vcuec"uÓgpvgpft§"korn‡ekv"gp"cswgnngu"
activitats la durada de les quals superi els 2 anys.
3:04" Cod"ect§evgt"igpgtcn."gn"rgtuqpcn"Ýz"jc"fÓceegfkt"cn"ugw"nnqe"fg"vtgdcnn"

okvlcp›cpv"gn"rtqegfkogpv"fg"eqpewtu"qrqukek„"q"eqpewtu0"Nc"ugngeek„"rgt"eqpewtu"
oposició consisteix, d’una part, en la valoració dels mèrits dels candidats, d’acord 
amb el barem inclòs en la convocatòria corresponent, i, de l’altra, en la superació 
de la fase d’oposició, amb la puntuació mínima que estableixen les bases de les 
convocatòries respectives. La selecció per concurs consisteix a valorar, d’acord 
amb el barem inclòs en la convocatòria, determinades condicions de formació, 
mèrits o nivells d’experiència, adients a les característiques del lloc de treball que 
es cobreix.

18.3 Els sistemes de selecció de personal garantiran, en qualsevol cas, la con-
currència dels principis de publicitat, mèrits, igualtat i capacitat.
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18.4 La representació sindical dels treballadors té dret a nomenar 1 representant, 
cod"xgw"k"xqv."rgt"hqtoct"fgnu"vtkdwpcnu"swcnkÝecfqtu0

18.5 Les bases de qualsevol prova d’accés hauran de ser consensuades amb els 
representants dels treballadors.

Article 19
Contractació temporal

19.1 Quan les necessitats de funcionament ho requereixin, es contractarà personal 
en règim temporal, segons les modalitats previstes en la legislació vigent, sense que 
això suposi la cobertura de vacant. El personal laboral temporal serà el contractat 
per a treballs esporàdics no habituals o ocasionals derivats de circumstàncies espe-
cials i urgents, o bé per ocupar llocs de treball que estiguin en règim d’excedència 
o suspensió de contracte per mutu acord entre treballador i empresa.

19.2 Quan la durada de la relació laboral excedeixi els 2 anys, s’aplicarà el que 
rtgxgw"nÓctvkeng"39"*rgtuqpcn"ncdqtcn"Ýz+."k."gp"eqpugs¯flpekc."gn"Eqpugnn"Eqoctecn."k1q"
gnu"gpu"cfjgtkvu"cn"rtgugpv"Eqpxgpk."encuukÝect§"gn"nnqe"fg"vtgdcnn"gpvtg"gnu"fg"ect§evgt"
permanent en la plantilla corresponent i aprovarà la seva cobertura en la formulació 
de l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any natural immediat següent, o en 
swcnugxqn"ecu."gp"nc"rtqrquvc"fg"oqfkÝecek„"fg"nÓqhgtvc"r¿dnkec"cpvgtkqt"c"cswgnnc0

Queden exclosos d’aquest article el personal procedent de polítiques actives 
d’ocupació.

19.3 D’acord amb el que estableix l’article 15.1 de l’Estatut dels treballa-
dors, podran subscriure’s contractes de treball de duració determinada quan es 
tracti de substituir treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, sempre 
swg"gp"gn"eqpvtcevg"fg"vtgdcnn"uÓgurgekÝswk"gn"pqo"fgn"uwduvkvw•v"k"nc"ecwuc"fg"
la substitució.
3;06" Cswguv"eqpvtcevg"uÓgzvkpikt§"gp"gn"oqogpv"swg"nc"rnc›c"vqtpk"c"ugt"qewrcfc"

pel treballador amb dret a reserva del lloc de treball. En el cas que el treballador 
uwduvkvw•v"tgpwpek•"c"nc"ugxc"rnc›c."cswguvc"ugt§"eqpxqecfc"pqxcogpv"fÓceqtf"cod"
gn"swg"uÓguvcdngkz"gp"nÓctvkeng"39"*rgtuqpcn"ncdqtcn"Ýz+"fÓcswguv"Eqpxgpk0

Article 20
Promoció interna

20.1 El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a la promoció interna, 
fqpcpv"ugortg"rtghgtflpekc"cn"rgtuqpcn"Ýz"rgt"c"wp"fgvgtokpcv"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"
ecvgiqtkc"uwrgtkqt0"Gp"gn"ecu"fg"igpgtct/ug"wpc"rnc›c"xcecpv."ukiwk"rgn"oqvkw"swg"
sigui, dintre de l’estructura de personal, el Consell Comarcal es compromet a fer 
l’oferta primer al seu personal amb capacitació per cobrir-la.

20.2 Les places que quedin vacants com a conseqüència de la promoció 
interna dels treballadors que les ocupaven es tornaran a oferir per a la promoció 
interna.
4205" Gp"gn"ecu"swg"pkpi¿"fgn"rgtuqpcn"ocpkhguvk"gn"ugw"kpvgtflu"rgt"wpc"rnc›c"fg"

promoció interna dintre del termini de 15 dies hàbils. El Consell Comarcal podrà 
hgt"nÓqhgtvc"fÓcswguvc"rnc›c"cnu"vtgdcnncfqtu"gzvgtpu."ugiwkpv"ugortg"cnn”"swg"octswk"
la legislació vigent.

20.4 Els requisits exigits per prendre part en els torns de promoció interna 
u„p<

Posseir la titulació exigida per al cos, escala, subescala, classe i categoria a què 
es vol accedir.
Vgpkt"wpc"cpvkiwkvcv"o‡pkoc"fg"4"cp{u"gp"gn"ugw"nnqe"fg"vtgdcnn0
Guvct"gp"cniwpc"fg"ngu"ukvwcekqpu"cfokpkuvtcvkxgu"ugi¯gpvu<"ugtxgk"cevkw."ugtxgku"

especials, servei en comunitat autònoma o serveis en altres administracions.
4207" Ngu"eqpxqecv”tkgu"fg"rtqoqek„"kpvgtpc"gu"hctcp"okvlcp›cpv"eqpewtu"fg"

mèrits.
20.6 Les convocatòries d’accés al grup D, per promoció interna, exigiran co-

neixements i capacitats adequades a aquest nivell professional i a l’àrea d’activitat 
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o funcional a què corresponguin les places convocades. Els empleats públics als 
quals manqui el títol de graduat escolar o equivalent podran participar en les con-
vocatòries de promoció al grup D, sempre que tinguin una antiguitat de 10 anys en 
gn"itwr"G."q"fg"7"cp{u"gp"cswguv"ofiu"nc"uwrgtcek„"fÓwp"ewtu"gurge‡Ýe"fg"hqtocek„0"
L’accés a aquest curs es basarà en criteris objectius. En la fase de concurs es valo-
raran mèrits relacionats amb el lloc de treball ocupat, amb el nivell de formació i 
amb l’antiguitat.

D’altra banda, les convocatòries d’accés al grup C, per promoció interna, exi-
giran coneixements i capacitats adequades a aquest nivell professional i a l’àrea 
d’activitat o funcional a la que corresponguin les places convocades. Els empleats 
públics, que els manqui el títol de batxillerat, formació professional de segon grau 
o accés a la universitat per a majors de 25 anys o equivalent, podran participar en 
les convocatòries de promoció al grup C, sempre que tinguin una antiguitat de 10 
cp{u"gp"gn"itwr"F."q"fg"7"cp{u"gp"cswguv"itwr."ofiu"nc"uwrgtcek„"fÓwp"ewtu"gurge‡Ýe"
de formació.

20.7 En el procés selectiu, els representants legals dels treballadors tindran veu 
k"xqv"gp"gnu"vtkdwpcnu"swcnkÝecfqtu"fg"ngu"rtqxgu"eqttgurqpgpvu."rgt"rqfgt"xgvnnct"
que el procés s’adeqüi a la legalitat.

CAPÍTOL 3
Condicions econòmiques, règim retributiu, jornada i règim de treball

Article 21
Estructura retributiva

Les retribucions del personal afectat pel present Conveni són bàsiques i com-
plementàries.
4303" Tgvtkdwekqpu"d§ukswgu<
Uqw<"fgvgtokpcv"fÓceqtf"cod"gn"itwr"fÓcfuetkrek„"fÓceqtf"cod"nc"vkvwncek„"tg-

querida.
Vtkgppku<"eqpukuvgkzgp"gp"gn"rcicogpv"fÓwpc"swcpvkvcv"kiwcn"rgt"c"ecfc"ecvgiqtkc"

professional, cada 3 anys de servei. La totalitat dels triennis de cada treballador es 
computaran segons la seva darrera categoria adquirida.
Rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu<"ugtcp"4"c"nÓcp{0"Vkpftcp"wp"korqtv"o‡pko."ecfcuewpc"

d’elles, d’1 mensualitat íntegra de sou, complement de destinació i triennis, i s’abo-
naran el dia 10 dels mesos de juny i desembre.
4304" Tgvtkdwekqpu"eqorngogpv§tkgu<
Eqorngogpv"fg"fguvkpcek„<"fgvgtokpcv"ugiqpu"gn"pkxgnn"eqttgurqpgpv"c"ecfcuewp"

dels llocs de treball dintre els límits mínims i màxims que determini la normativa 
gzkuvgpv"uqdtg"nc"hwpek„"r¿dnkec0"Gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe"ugt§"fg"ect§evgt"vgorqtcn"
i mentre es mantinguin les condicions particulars del lloc de treball que van generar 
el complement.
Eqorngogpv"gurge‡Ýe<"fguvkpcv"c"tgvtkdwkt"ngu"eqpfkekqpu"rctvkewnctu"fgnu"nnqeu"

fg"vtgdcnn"gp"cvgpek„"c"nc"ugxc"gurgekcn"fkÝewnvcv"vflepkec."cn"itcw"fg"fgfkecek„."nc"
responsabilitat, la perillositat, el treball nocturn i altres situacions anàlogues.

Article 22
Nòmines
4403" Ngu"p”okpgu"gu"ucvkuhctcp"rgt"ogpuwcnkvcvu"xgp›wfgu"gn"fkc"49"fg"ecfc"

mes, si aquest és hàbil, o bé l’últim dia hàbil abans del 27, si aquest no és hàbil. Els 
dissabtes no es consideren dies hàbils a aquest efecte.

22.2 Les demores de més de 3 dies en la data de pagament de les retribucions 
eqorqtvctcp"wpc"eqorgpucek„"rgt"cn"vtgdcnncfqt"gswkxcngpv"cn"5'"fg"nc"tgvtkdwek„"
mensual.
4405" Gp"ecu"fg"dckzc"rgt"KV"q"rgt"ocvgtpkvcv"gu"eqorngogpvct§"Ýpu"cn"322'"

del salari.
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Article 23
Increment retributiu

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès té el seu àmbit territorial d’actu-
cek„"c"Ecvcnwp{c"k"swg"cswguvc"pcek„"vfi"wp"KRE"uwrgtkqt"cn"fg"nc"tguvc"fg"nÓGuvcv."gn"
Consell Comarcal vetllarà, dins dels mecanismes legals existents, perquè els seus 
treballadors mantinguin el seu poder adquisitiu, ja que assumeix que el valor del seu 
treball és el mateix en el transcurs del temps, independentment de si la conjuntura 
econòmica estatal ha estat o no desfavorable i independentment de les diferències 
territorials.

Article 24
Jornada i horari de treball

24.1 La jornada de treball del personal és de 7 hores, de dilluns a divendres, 
amb un màxim de 1.505 hores en còmput anual.

24.2 L’horari de treball serà determinat per l’òrgan competent del Consell, que 
jcwt§"fg"vgpkt"gp"eqorvg."rgt”."ngu"nkokvcekqpu"ugi¯gpvu<
UÓguvcdngkz"wp"octig"o§zko"fg"Þgzkdknkvcv"fg"nÓjqtc"fÓgpvtcfc"k"fg"uqtvkfc"fgn"

treball de 30 minuts. La compensació haurà de realitzar-se sempre en la franja ho-
rària compresa entre les 8.00 i les 8.30 hores, per a l’entrada, i les 14.30 i les 15.00 
hores, per a la sortida.

Els períodes compresos entre l’1 de gener i el 31 de maig i entre el 16 de setem-
bre i el 31 de desembre, la jornada de treball serà continuada en horari de matí, de 
dilluns a divendres, i partida els dijous, de 16.30 a 19.00 hores. Els dijous a la tarda 
gu"rqft§"Þgzkdknkv¦ct"nÓjqtc"fg"uqtvkfc."swg"rqft§"ugt"gpvtg"ngu"3:052"k"ngu"3;022"
jqtgu."okvlcp›cpv"wp"ukuvgoc"fg"vqtpu"tqvcvkwu"k"ugortg"swg"gu"ictcpvgkzk"gn"ugtxgk"
fÓcvgpek„"cn"r¿dnke"Ýpu"c"ngu"3;022"jqtgu0

El compliment de la jornada de treball coincidirà preferentment amb l’horari 
d’atenció a públic.

En el període comprès entre l’1 de juny i el 15 de setembre la jornada serà de 8.00 
c"37022"jqtgu."ugpug"ecr"fkc"fg"lqtpcfc"rctvkfc0"Rgt"rqfgt"hgt"¿u"fg"nc"Þgzkdknkvcv"
horària durant aquest període, caldrà tenir fetes durant els primers 5 mesos de l’any 
les hores que es facin de menys, o bé tenir la previsió, d’acord amb gerència, que 
caldrà fer-les, per necessitats del servei, durant la resta de l’any.
4605" Nc"fkuvtkdwek„"fg"nÓjqtctk"fgn"rgtuqpcn"swg"uqnánkekvk"tgfweek„"fg"nc"lqtpcfc"

ncdqtcn"qtfkp§tkc"gu"Ýzct§"okvlcp›cpv"wp"rcevg"gpvtg"nc"rgtuqpc"k"nÓgortguc"k"gu"
pqvkÝect§"c"nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc0

Article 25
Hores extraordinàries

25.1 La seva realització no serà mai obligatòria, tindrà sempre caràcter excep-
cional i no podrà superar en cap cas el límit legal en relació proporcional amb la 
jornada laboral efectiva.

25.2 Requeriran l’autorització prèvia de la gerència. Això no obstant, quan 
no sigui possible obtenir l’autorització prèvia i les necessitats del servei ho facin 
imprescindible, podran realitzar-se hores extraordinàries amb l’autorització del 
conseller responsable de l’àrea o servei, si bé en aquests casos caldrà comunicar-ho 
en el termini màxim dels 3 dies hàbils posteriors a la seva realització.

25.3 Com a mecanisme habitual, les hores extraordinàries seran compen-
sades amb reducció de la jornada laboral. Durant el primer any, la Comissió 
Paritària estudiarà aquells casos excepcionals per aportar una proposta retri-
butiva en els propers convenis. Les hores extraordinàries es compensaran de 
nc"hqtoc"ugi¯gpv<

25.4 Cada hora extraordinària realitzada en dia laborable equivaldrà a 1 hora 
i 30 minuts.
Ecfc"jqtc"gzvtcqtfkp§tkc"tgcnkv¦cfc"gp"fkc"hguvkw"q"jqtctk"pqevwtp"*gpvtg"ngu"44"k"

les 6 hores) equivaldrà a 1 hora i 45 minuts.
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Ecfc"jqtc"gzvtcqtfkp§tkc"tgcnkv¦cfc"gp"fkc"hguvkw"k"jqtctk"pqevwtp"*gpvtg"ngu"44"k"
les 6 hores) equivaldrà a 2 hores.

25.5 En qualsevol cas, el període de gaudi de la compensació, que requerirà 
autorització prèvia, no es podrà endarrerir més enllà de 4 mesos, comptats a partir 
del moment que s’han realitzat les hores extraordinàries.

25.6 Quan la realització d’hores extraordinàries en horari festiu i/o nocturn sigui 
freqüent, la Comissió Paritària farà propostes de compensació per al treballador i 
per al període de temps afectat.

Article 26
Calendari laboral
4803" Gn"ecngpfctk"ncdqtcn"fg"hguvgu"qÝekcnu"eqkpekfkt§"cod"gn"swg"guvcdngkzk"

la Generalitat de Catalunya. Les festes de caràcter local coincidiran amb les del 
municipi de Vilafranca del Penedès.

26.2 En cas que hi hagi una dissociació entre el nombre total d’hores a treballar 
durant l’any i les festes anuals, la Comissió Paritària prendrà un acord al respecte 
de com es gaudirà d’aquestes hores.

Article 27
Controls d’assistència

27.1 El sistema de control d’assistència dels treballadors serà determinat pel 
Ple del Consell.

27.2 Mensualment, es durà a terme un control individual de l’assistència dels 
treballadors, i es computaran els saldos positius o negatius de les hores treballa-
fgu0"Gu"vkpftcp"gp"eqorvg"gnu"t”uugeu"rqukvkwu"k"pgicvkwu"rgt"fwt"c"vgtog"gn"dcncp›"
mensual d’assistència.

27.3 Als treballadors se’ls facilitarà una còpia de control mensual d’assistència.

Article 28
Vacances

28.1 Les vacances seran anyals, retribuïdes i amb una durada de 23 dies la-
borables, i el període que donarà dret al gaudi de les vacances serà l’any en curs. 
Quan el treballador no hagi complert 1 any sencer de servei, les vacances seran 
proporcionals.

28.2 Els dies de lliure disposició no es podran enganxar amb els dies de vacances 
k"vcodfi"ugÓp"rqft§"icwfkt"Ýpu"cn"fkc"37"fg"igpgt"fg"nÓcp{"ugi¯gpv"cn"swcn"rgtvcp{gp0"
Únicament es podran enganxar els dies de lliure disposició amb els de vacances de 
forma excepcional, sempre que això no afecti el bon funcionament del servei i que 
hi estiguin d’acord el cap de servei/àrea i la gerència.

28.3 El període preferent de vacances serà de l’1 de juliol al 30 de setembre. 
El treballador les pot demanar en altres dates, sempre que segons el criteri de la 
Direcció s’asseguri la bona marxa del servei.
4:06" Nc"rncpkÝecek„"cp{cn"fg"ngu"xcecpegu"nc"tgcnkv¦ct§"nc"igtflpekc"fÓceqtf"cod"

l’informe presentant pels caps d’àrea o servei, els quals podran lliurar el calendari 
fg"rtgxkuk„"fg"xcecpegu"Ýpu"cn"fkc"47"fg"ocki."uk"cswguv"fiu"ncdqtcdng."q"dfi"gn"fkc"
laborable immediatament posterior, si és festiu.
4:07" Gp"ecuqu"lwuvkÝecdngu."gn"rgtuqpcn"swg"fgocpk"xctkct"gnu"fkgu"fg"xcecpegu"

ho comunicarà al seu cap, el qual ho tindrà en compte, sempre que no vagi en per-
judici de la continuïtat del servei.
4:08" Gn"rgt‡qfg"fg"xcecpegu"ugt§"gn"uqnánkekvcv"rgn"vtgdcnncfqt1c."k"gn"rqft§"hgt"

efectiu en cas de no obtenir resposta per part del Consell.
4:09" Gp"ecu"swg"gn"vtgdcnncfqt"ecwuk"dckzc"rgt"KNV"cdcpu"fÓkpkekct/ug"gn"rgt‡qfg"

xcecpegu"rcevcv"rtflxkcogpv"q"rgt"ecwugu"fg"hqt›c"oclqt"uqdtgxkpiwfc."gn"rgt‡qfg"
vacances quedarà ajornat i es gaudirà en un altre període de temps. Es donarà 
rtghgtflpekc"c"nc"rtqrquvc"swg"hcek"gn"vtgdcnncfqt"*Ýpu"cn"53"fg"fgugodtg"fg"nÓcp{"gp"
curs).
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28.8 Les preferències per a la realització de les vacances es basen en el criteri 
consensual per mutu acord segons cada servei, com a primer criteri. Si no existeix 
acord, s’establirà un sistema rotatori basat en l’antiguitat del personal de cada 
servei.

Article 29
Llicències, permisos i reducció de la jornada laboral
Gnu"vtgdcnncfqtu"swg"ckz‡"jq"uqnánkekvkp"rqftcp"icwfkt"fg"ngu"nnkeflpekgu"k"gnu"rgtok-

uqu"rgnu"oqvkwu"swg"uÓgurgekÝswgp"gp"cswguv"ctvkeng."vgpkpv"gp"eqorvg"swg"vqvgu"ngu"
referències fetes en aquest Conveni a la institució del matrimoni s’entenen també 
a les unions de fet.

29.1 Llicència per raó de matrimoni, o relació de parella estable, heterosexual 
o homosexual, 15 dies naturals.

29.2
1. El permís per maternitat té una durada de 16 setmanes ininterrompudes, que 

són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a 2 setmanes 
ofiu"rgt"ecfc"Ýnn"q"Ýnnc"c"rctvkt"fgn"ugiqp"k"gp"rqv"icwfkt"swcnugxqn"fgnu"4"rtqigpkvqtu0"
NÓcnvtg"rtqigpkvqt"q"rtqigpkvqtc."ugortg"swg"vkpiwk"nc"iwctfc"ngicn"fgn"Ýnn"q"Ýnnc."
pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort 
o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.
40" Gp"gn"ecu"fg"Ýnkcek„"dkqn”ikec."gn"rgt‡qfg"fg"rgto‡u"rqv"eqogp›ct"cdcpu"q"

immediatament després del part. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són 
de descans obligatori per a la mare.

3. En el cas d’adopció o acolliment, el període de permís per maternitat computa 
a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d’una adopció 
kpvgtpcekqpcn."gn"rgto‡u"rqv"eqogp›ct"Ýpu"c"8"ugvocpgu"cdcpu0

4. La persona que gaudeix del permís per maternitat el pot fer a temps parcial, 
d’una manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de per-
mís requereix l’acord previ entre la persona afectada i l’òrgan competent per a la 
eqpeguuk„"fgn"rgto‡u0"Gp"gn"ecu"fg"Ýnkcek„"dkqn”ikec."nc"octg"rqv"icwfkt"fgn"rgto‡u"
a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part. El permís per 
maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per 
Ýnnu"rtgocvwtu"k"cod"nc"tgfweek„"fg"lqtpcfc"rgt"iwctfc"ngicn0

5. El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar 
perquè l’altre progenitor o progenitora gaudeixi d’una part determinada i ininter-
rompuda d’aquest permís. El permís es distribueix a opció del progenitor o proge-
nitora que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de 
la compartició del permís d’una manera simultània o successiva, sense superar les 
16 setmanes o el temps que correspongui en els casos de part, acolliment o adopció 
o¿nvkrng0"Gp"gn"ecu"fg"nc"Ýnkcek„"dkqn”ikec."uk"uÓqrvc"rgt"icwfkt"fg"nc"ugiqpc"rctv"fgn"
permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana 
posterior al part i sempre que, en el moment que es faci efectiva aquesta opció, la 
incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.

6. L’opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període de 
rgto‡u"rgt"ocvgtpkvcv"gp"hcxqt"fg"nÓcnvtg"rtqigpkvqt"q"rtqigpkvqtc"c"Ý"swg"cswguv"
gaudeixi d’una part del permís, pot ésser revocada en qualsevol moment per aquell 
si s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació d’aquesta opció, com ara l’absència, 
la malaltia o l’accident, o també l’abandonament de la família, la violència o altres 
causes equivalents, llevat que aquests 3 darrers casos siguin imputables al primer 
progenitor o progenitora.

29.3 El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, 
vfi"ftgv"c"wp"rgto‡u"fg"rcvgtpkvcv"fg"6"ugvocpgu"eqpugewvkxgu"fgu"fgn"Ýpkogpv"fgn"
permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part o a l’adopció, sempre 
que tingui la guarda legal de l’infant i l’altre progenitor o progenitora treballi. Aquest 
rgto‡u"fiu"kpeqorcvkdng"cod"nÓcwvqtkv¦cek„"fg"eqorcvkdknkvcv."swg"tguvc"uwurguc"fÓqÝek"
Ýpu"cn"Ýpkogpv"fgn"rgto‡u0
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El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal 
gzenwukxc"fg"Ýnn"q"Ýnnc."vcodfi"rqv"icwfkt"fÓcswguv"rgto‡u"c"eqpvkpwcek„"fgn"fg"
maternitat.

29.4 Llicència per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el 
lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable de la Comissió Paritària. 
Si aquesta llicència es concedeix per interès propi de la corporació, el treballador 
tindrà dret a percebre totes les seves retribucions.

29.5 Es poden concedir llicències per assumptes propis, sense cap retribució, 
la durada acumulada de les quals no pot excedir en cap cas el 3 mesos cada 2 anys. 
La concessió d’aquesta llicència se subordinarà a les necessitats del servei.

29.6 Llicència per exercir funcions sindicals o de representació del personal. 
S’atendrà al que es determini legalment en aquesta matèria.

29.7 El CCAP s’acull a totes aquelles mesures que estableixi la Llei 8/2006, 
de 5 de juliol relatives a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 
personal al servei de les administracions públiques de Catalunya i a les posteriors 
actualitzacions que es puguin produir i les fa extensibles a tot el personal laboral 
de CCAP.
4;0:" Gn"EECR."c"ofiu."guvcdngkz"cniwpgu"oknnqtgu"tgurgevg"fg"nc"Nngk":14228<
29.8.1 Aquell treballador que necessiti d’una reducció de la jornada, que no 

cttkdk"cn"vgt›"fg"nc"lqtpcfc."rqft§"uqnánkekvct/jq"vgpkpv"gp"eqorvg"swg"uÓguvcdngkz"wpc"
reducció de la jornada mínima de 2,30 hores setmanals aplicables en qualsevol tram 
de la jornada laboral amb una reducció de la retribució amb la proporció establerta 
gp"nc"Nngk"*gp"tghgtflpekc"c"nÓctvkeng"48"fg"nc"Nngk+0

La concessió de la reducció de la jornada per raó de guarda legal tenen cura di-
recta 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 
ugw"wp"hcoknkct."Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."cod"wpc"kpecrcekvcv"
q"fkuokpwek„"tgeqpgiwfc"fg"ofiu"fgn"87'"swg"gp"fgrflp"k"gp"tgswgtgkz"wpc"fgfkecek„"
especial, és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat, sigui o no 
remunerada, durant l’horari que sigui objecte a la reducció.

29.8.2 El permís de lactància és d’1 hora diària d’absència del lloc de treball, 
la qual es pot dividir en 2 fraccions de 30 minuts. En els casos de part, adopció o 
acolliment múltiple el permís és de 2 hores diàries, les quals es poden dividir en 2 
htceekqpu"fÓ3"jqtc0"Gn"rgt‡qfg"fgn"rgto‡u"uÓkpkekc"wp"eqr"Ýpkv"gn"rgto‡u"rgt"ocvgtpkvcv"
i té una durada màxima de 20 setmanes.

A petició de l’interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden 
compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides 
per setmanes, sense alterar el moment d’inici del període de permís i tenint en 
compte les necessitats del servei.

Aquest permís és extensible a aquells que hagin de tenir cura de malalts amb els 
quals convisquin, sense que cap més altra persona pugui prestar aquest servei, però, 
en aquest cas, l’hora serà recuperable dins dels 30 dies següents.

29.8.3 En el supòsits de naixement i adopció o acolliment permanent o preadoptiu 
fÓwp"q"wpc"ogpqt<"7"fkgu0"Gp"ecu"fg"rctv."cfqrek„"q"ceqnnkogpv"o¿nvkrng."nc"fwtcfc"
fgn"rgto‡u"uÓcornkc"c"32"fkgu"uk"gu"vtcevc"fg"4"Ýnnu"k"c"37"fkgu"uk"gp"u„p"5"q"ofiu0
4;0:06" Oqtv"q"ocncnvkc"itgw<"fg"nc"ownngt"q"gn"octkv."5"fkgu"ncdqtcdngu="fÓwp"

igto§1pc."4"fkgu"ncdqtcdngu="fÓwp"Ýnn1c<"5"fkgu"ncdqtcdngu="fgn"rctg"q"nc"octg."5"fkgu"
laborables; d’un germà/na polític, 2 dies laborables; d’un nét/a, 2 dies laborables; 
del pare o la mare polítics, 2 dies laborables; de l’avi/àvia, 2 dies laborables. El 
permís per malaltia greu serà acumulable amb el permís per mort sempre que 
jk"jcik"wpc"gzrqukek„"fg"oqvkwu"swg"jq"lwuvkÝswk."nc"swcn"gu"rncpvglct§"fcxcpv"nc"
gerència.
4;0:07" Kpvgtxgpek„"swkt¿tikec"cod"kpitfiu"uwrgtkqt"c"4"fkgu<"fg"nc"rctgnnc."5"fkgu"

ncdqtcdngu="fgnu"Ýnnu."5"fkgu"ncdqtcdngu="fgnu"rctgu."5"fkgu"ncdqtcdngu="fgnu"cxku."4"fkgu"
laborables; dels néts, 2 dies laborables; dels germans, 2 dies laborables; dels pares 
polítics, 2 dies laborables. Els permisos relacionats amb avis, néts, germans i pares 
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polítics requeriran l’acord de la gerència, que decidirà, després d’una exposició de 
motius, si l’estructura familiar ho requereix.
4;0:08" Kpvgtxgpek„"swkt¿tikec"cod"kpitfiu"fÓ3"q"4"fkgu<"fg"nc"rctgnnc."3"q"4"fkgu"

laborables, respectivament; dels germans, 1 o 2 dies laborables, respectivament; 
fgnu"Ýnnu."3"q"4"fkgu"ncdqtcdngu."tgurgevkxcogpv="fgnu"rctgu."3"q"4"fkgu"ncdqtcdngu."
respectivament.
4;0:09" Rgt"ocvtkoqpk"fÓwp"hcoknkct<"fgnu"rctgu."fgnu"Ýnnu"*fg"rtkogt"itcw"fg"

eqpucpiwkpkvcv+."3"fkc"pcvwtcn="cxku."igtocpu."ewp{cvu."uqitgu"k"pfivu"*ugiqp"itcw"fg"
eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv+."3"fkc"pcvwtcn="uk"gn"ocvtkoqpk"vfi"nnqe"hqtc"fg"Ecvcnwp{c."
2 dies naturals.
4;0:0:" Rgt"xkukvc"q"eqpuwnvc"oflfkec"fgn"vtgdcnncfqt"*cod"lwuvkÝecek„+<"gn"vgoru"

pgeguuctk0"Rgt"ceqorcp{cogpv"fg"xkukvc"oflfkec"fÓwp"hcoknkct"*cuegpfgpv."fguegp-
fgpv"q"rctgnnc+<"gn"vgoru"pgeguuctk0"C"rctvkt"fg"8"rgtokuqu."uÓjcwt§"fg"tgewrgtct"gn"
temps equivalent al permís autoritzat.
4;0;" Rgt"vtcunncv"fg"fqokeknk"*cod"lwuvkÝecek„+<"ugpug"ecpxk"fg"nnqe"fg"tgukfflp-

ekc."3"fkc"ncdqtcdng"q"4"fkgu"uk"gu"vgpgp"Ýnnu"cn"e§ttge"ogpqtu"fg"36"cp{u"q"rgtuqpgu"
majors de 65 anys que convisquin al mateix nucli familiar. Amb trasllat a una altra 
nqecnkvcv."Ýpu"c"6"fkgu"ncdqtcdngu"*gp"cswguv"ecu"ugt§"nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"nc"swg"
estudiarà cada una de les situacions i emetrà el seu informe).
4;032" Rgt"c"cuuworvgu"rgtuqpcnu."ugpug"lwuvkÝecek„<";"fkgu"ncdqtcdngu"*uÓjc"fg"

tgcnkv¦ct"nc"uqnánkekvwf"cod"7"fkgu"fÓcpvgncek„."nngxcv"fgnu"ecuqu"fÓwtiflpekc"lwuvkÝ-
cable).
4;033" Rgt"fgwtgu"kpgzewucdngu"fg"ect§evgt"r¿dnke"q"rgtuqpcn"*cod"lwuvkÝecek„+<"

el temps indispensable per complir-los.
29.12 Reglamentació
Ecn"rtgugpvct"wp"lwuvkÝecpv"oflfke"fg"ngu"ocncnvkgu"itgwu"k"ngu"kpvgtxgpekqpu"

quirúrgiques.
Vqvgu"ngu"nnkeflpekgu"k"rgtokuqu"eqorwvctcp"c"ghgevgu"fÓcpvkiwkvcv0

Article 30
Excedències i suspensió de contracte
Nc"ukvwcek„"cfokpkuvtcvkxc"fÓgzegfflpekc"xqnwpv§tkc"ukipkÝec"gn"eguucogpv"vgorqtcn"

de la relació de treball, sense dret a percebre cap tipus de retribucions. L’excedència 
xqnwpv§tkc"gu"rqv"eqpegfkt"gp"gnu"ecuqu"ugi¯gpvu."rtflxkc"uqnánkekvwf"rgt"rctv"fgn"vtg-
dcnncfqt"k"tgurgevcpv"gn"rgt‡qfg"fg"vgoru"pgeguuctk"rgt"cnu"vt§okvu"qtfkpctku<

per interès particular,
rgt"vgpkt"ewtc"fÓwp"Ýnn.
per incompatibilitats,
per agrupació familiar.
30.1 El personal que hagi prestat serveis efectius al CCAP o els seus organismes 

autònoms durant els 5 anys immediatament anteriors, tindrà dret a situar-se en 
situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular.
5204" Pq"gu"rqv"tqocpftg"gp"ukvwcek„"fÓgzegfflpekc"xqnwpv§tkc"rgt"kpvgtflu"rct-

ticular durant un període inferior a 1 any. Durant aquest primer any d’excedència 
voluntària es farà la reserva del lloc de treball, sempre que no es porti a terme cap 
activitat retribuïda.
5205" Pq"gu"rqft§"vqtpct"c"icwfkt"fÓcswguvc"ukvwcek„"cfokpkuvtcvkxc"Ýpu"swg"pq"

hagin transcorregut 2 anys de servei continuat des que es va exhaurir el període 
anterior.
5206" Swcp."Ýpcnkv¦cfc"nc"ecwuc"swg"xc"fgvgtokpct"gn"rcuuk"c"wpc"ukvwcek„"fkhg-

tgpv"c"nc"fg"ugtxgk"cevkw."wp"vtgdcnncfqt"pq"jcik"uqnánkekvcv"gn"tgkpitfiu"gp"gn"vgtokpk"
establert reglamentàriament, serà declarat en situació administrativa d’excedència 
voluntària per interès particular.
5207" Pq"gu"rqv"eqpegfkt"nÓgzegfflpekc"xqnwpv§tkc"rgt"kpvgtflu"rctvkewnct"cnu"vtgdc-

lladors que estiguin sotmesos a expedient disciplinari o pendents del compliment 
d’una sanció.
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30.6 Durant el primer any, l’excedència voluntària per interès particular com-
putarà a efectes de triennis, grau i drets passius.
5209" Vqvu"gnu"vtgdcnncfqtu"vkpftcp"ftgv"c"ukvwct/ug"gp"ukvwcek„"cfokpkuvtcvkxc"

fÓgzegfflpekc"xqnwpv§tkc"fwtcpv"wp"rgt‡qfg"fg"5"cp{u"rgt"vgpkt"ewtc"fÓwp"Ýnn."dfi"ukiwk"
per naturalesa, per adopció o per acolliment previ a l’adopció.
520:" Nc"fcvc"fÓkpkek"fg"nÓgzegfflpekc"gu"eqorvct§"c"rctvkt"fg"nc"fcvc"fg"Ýpcnkv¦cek„"

fgn"rgto‡u"fg"ocvgtpkvcv."nc"fcvc"fg"pckzgogpv"fgn"Ýnn."nc"fcvc"fÓkpkek"fg"nc"eqpxkxflpekc"
cod"gn"Ýnn"ceqnnkv"q"cfqrvcv."q"nc"fcvc"fg"nÓcfqrek„."c"rtqrquvc"fgn"vtgdcnncfqt0
520;" Gnu"Ýnnu"uweeguukwu"fqpgp"ftgv"c"wp"pqw"rgt‡qfg"fÓgzegfflpekc."swg"rquc"Ý"

al període de què s’estigui gaudint. Si el pare i la mare treballen al Consell Comar-
cal, 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 o drets passius.

30.10 Durant els 3 primers anys de cada període, els treballadors en situació 
fÓgzegfflpekc"rgt"vgpkt"ewtc"fÓwp"Ýnn"vgpgp"ftgv"c"nc"tgugtxc"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn0"Vtcpu-
corregut aquest període, aquesta reserva ho és a un lloc en la mateixa localitat i 
d’igual nivell i retribució.
52033" Vqv"gn"rgtuqpcn"vfi"ftgv"c"ukvwct/ug"gp"ukvwcek„"cfokpkuvtcvkxc"fÓgzegfflp-

cia voluntària per incompatibilitats. Se’ls concedirà si es troben en situació de 
servei actiu en un altre cos o una altra escala de qualsevol de les administracions 
públiques, o si passen a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic, 
sempre que no els correspongui de quedar en una altra situació i llevat que hagin 
obtingut l’autorització pertinent de compatibilitats, d’acord amb la legislació 
fÓkpeqorcvkdknkvcvu0"NÓ”ticp"eqorgvgpv"rqv"eqpegfkt"cwvqo§vkecogpv"k"fÓqÝek"
aquest tipus d’excedència.
52034" Vqv"gn"rgtuqpcn"vfi"ftgv"c"ukvwct/ug"gp"ukvwcek„"cfokpkuvtcvkxc"fÓgzegfflpekc"

voluntària per agrupació familiar, per un període mínim d’1 any, mentre el seu còn-
lwig"tgukfgkzk"gp"wp"cnvtg"owpkekrk"rgn"hgv"fÓjcxgt"qdvkpiwv"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fgÝpkvkw"
com a funcionari de carrera o com a personal laboral en qualsevol Administració 
pública, organisme autònom o entitat gestora de la Seguretat Social o en òrgans 
constitucionals del poder judicial.

30.13 D’acord amb el que estableix l’article 45.a) de l’Estatut dels treballadors, 
els treballador i l’empresa podran acordar el passi del treballador a la situació ad-
ministrativa de suspensió de contracte de mutu acord, en els termes que ambdues 
parts lliurement convinguin.

30.14 Per a la resta de situacions administratives i en aquells aspectes que no 
quedin regulats en el text d’aquest Conveni, s’aplicarà el que estableixi la normativa 
legal vigent.

Article 31
Viatges i dietes
5303" Rgnu"xkcvigu"k"fgurnc›cogpvu"swg."rgt"pgeguukvcvu"fgn"vtgdcnn"q"rgt"qtftg"

de la corporació hagin d’efectuar els treballadors fora del lloc on radiqui el centre 
de treball, se’ls hauran d’abonar les dietes en la mateixa quantia que en cada mo-
ment s’estableixi per al personal en les bases d’execució del pressupost comarcal. 
Sempre que sigui possible, es prioritzarà la utilització del transport públic en tots 
cswgnnu"fgurnc›cogpvu"swg"gnu"vtgdcnncfqtu"jcikp"fÓghgevwct"hqtc"fgn"nnqe"qp"tcfkswk"
el centre de treball.

31.2 S’establirà un preu màxim de 12 euros el menú, pel que fa al dinar, revi-
sables anualment per la Comissió Paritària.
5305" Swcp"rgt"oqvkwu"fgn"ugtxgk"ecniwk"fgurnc›ct/ug"k"ukiwk"pgeguuctk"swgfct/ug"

a dormir, es contractarà des del CC l’hotel amb la mitja pensió.
31.4 Respecte a les reunions o activitats que s’hagin d’efectuar fora de l’horari 

habitual per raons del servei, s’abonarà el quilometratge realitzat, d’anada i tornada, 
fgu"fgn"fqokeknk"rctvkewnct"q"nnqe"fg"vtgdcnn"fgn"vtgdcnncfqt."Ýpu"cn"nnqe"fg"nc"tgwpk„"
o l’acte.
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31.5 El personal que per raons de servei utilitzi el seu vehicle particular, tindrà 
dret a una indemnització igual a 0,28 euros per quilòmetre. Aquest import s’ac-
vwcnkv¦ct§"ecfc"cp{"c"vtcxfiu"fg"nÓKRE"tgcn"fg"nÓcp{"xgp›wv"c"igpgt"fg"nÓcp{"gp"ewtu0"
En cas que els preus dels carburants pateixin un augment important, la Comissió 
Paritària estudiarà la possibilitat d’incrementar el preu del quilometratge per sobre 
fg"nÓKRE0

31.6 Els drets regulats en aquest article es liquidaran abans del desè dia hàbil del 
mes següent a la seva realització, sempre que hagin estat comunicats pel treballador 
abans del primer dia hàbil del mes següent.
5309" UÓguvcdngkz"wp"rnwu"fÓcuugiwtcp›c"fg"xgjkeng"rgt"c"vqvu"gnu"vtgdcnncfqtu"

del CCAP que el seu lloc de treball estigui ubicat totalment o parcialment fora 
de Vilafranca del Penedès, sempre que el seu vehicle estigui assegurat a tot risc. 
Gn"rtqegfkogpv"rgt"cn"rcicogpv"fgn"rnwu"fg"nÓcuugiwtcp›c"ugt§"ukoknct"cn"fgn"hqpu"
social.

CAPÍTOL 4
Millores socials

Article 32
Fons social

32.1 Per a l’any 2007, es disposarà d’un fons social únic de 3.000 euros per 
ajudar qualsevol treballador del Consell Comarcal en situacions que comportin 
fkÝewnvcvu"geqp”okswgu"rgt"rqfgt/ngu"chtqpvct0

32.2 Els treballadors afectats hauran de demanar l’ajut per escrit a la Comissió 
Paritària.

32.3 Si cal, la Comissió Paritària escoltarà l’exposició de motius del treballador, 
xcnqtct§"gnu"hgvu"k"gogvt§"nÓkphqtog"gp"swfl"gu"tgÞgevkt§"nÓkorqtv"fg"nÓclwv0
5406" Nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"rqft§"uqnánkekvct"gnu"lwuvkÝecpvu"swg"etgiwk"eqpxgpkgpvu"

per poder fonamentar més les necessitats. Per tal de ser més equitatius, la Comissió 
Paritària establirà uns criteris per a l’atorgament dels ajuts. Aquests criteris podran 
ésser variats en anys posteriors si així ho considera la Comissió Paritària.

32.5 El romanent del fons social s’acumularà al de l’any següent.

Article 33
Assistència jurídica i responsabilitat civil

33.1 Els apartats d’aquest punt no s’inclouran dintre de la partida de fons social, 
i seran abonats pel Consell d’acord amb les necessitats i previsions.

33.2 La corporació es compromet a garantir l’assessorament i la defensa jurí-
fkec"itcvw•vc"rgt"c"vqvu"gnu"vtgdcnncfqtu"gorctcvu"rgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"swg"rwiwkp"
pgeguukvct/nqu"c"ecwuc"fg"eqpÞkevgu"cod"vgtegtu."fgtkxcvu"fg"nc"rtguvcek„"fgnu"ugtxgku"
en relació amb el Consell, a excepció d’aquelles situacions en què es demostri dol 
o culpa del treballador.
5505" NÓcuugiwtcp›c"fg"tgurqpucdknkvcv"ekxkn"swg"vkpiwk"gn"Eqpugnn"jc"fg"ictcpvkt"

també la cobertura del seu personal per danys ocasionats a tercers en l’exercici de 
ngu"ugxgu"hwpekqpu."kpenqugu"ngu"Ýcpegu"k"gnu"equvqu"lwfkekcnu."ugortg"swg"pq"jc"jcik"
dol o culpa per part del treballador.

33.4 Es garantirà l’assessorament i la defensa jurídica gratuïta en els supòsits 
de delicte penal, sempre que aquests s’hagin comès com a conseqüència necessària 
de l’actuació professional, i no hagi existit una actitud plenament dolosa i culpable 
en la Comissió de la falta o el delicte.

33.5 El Consell Comarcal garanteix la tramitació de recursos contra sentències 
que no es considerin satisfactòries per part dels serveis jurídics comarcals, infor-
mant-ne i debatent-los prèviament en la Comissió Mixta Paritària.

33.6 El Consell Comarcal, en cada cas, valorarà en la Comissió Mixta Paritària 
la possibilitat i oportunitat de presentar-se com a acusació particular en aquells casos 
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en què per a l’exercici del seu deure un treballador comarcal tingui la condició de 
denunciant en qualsevol procediment judicial.

Article 34
Formació

34.1 El CCAP considera important la formació contínua del personal, i per 
aquest motiu s’establiran els mecanismes necessaris perquè es pugui realitzar. Els 
apartats d’aquest punt no s’inclouran dintre de la partida de fons social, i seran 
abonats pel Consell d’acord amb les necessitats i previsions.

34.2 Es constituirà la Comissió Mixta de Formació Contínua, formada per 
representants del Consell Comarcal i representants dels treballadors o persones 
gp"swk"fgngiwkp"*4"ogodtgu"fg"ecfc"rctv+0"Gp"ecu"swg"pq"gu"eqpuvkvwgkzk"cswguvc"
Comissió Mixta, la Comissió Paritària exercirà les funcions.

34.3 Dintre del darrer trimestre de cada any, el Departament de Recursos 
Humans demanarà a les diferents unitats administratives que en el termini de 30 
dies enviïn una informació detallada de les necessitats referents a la formació i el 
reciclatge dels treballadors de l’àrea.

34.4 Un cop rebuda aquesta informació, la Comissió Mixta de Formació Contínua 
establirà i desenvoluparà un Pla general de formació amb caràcter anual destinat als 
empleats del Consell Comarcal, i en serà l’encarregada del seu seguiment.

34.5 Es garantirà el dret de tots els empleats a cursos de formació, adequats al 
seu nivell, categoria i condicions professionals, en un pla d’estricta igualtat. Per tal 
de ser més equitatius, la Comissió Mixta de Formació Contínua o en el seu defecte 
la Comissió Paritària, establirà uns criteris per a l’atorgament dels ajuts. Aquests 
criteris podran ésser variats en anys posteriors si així ho considera la Comissió 
Paritària.

34.6 Aquests cursos aniran a càrrec de la partida pressupostària de formació, 
habilitada a tal efecte per la corporació.

34.7 En el cas que sigui la corporació qui plantegi la necessitat de realitzar un 
curs que s’estengui fora de la jornada laboral, es consideraran hores treballades per 
eqorgpuct."kpenqugu"ngu"fguvkpcfgu"c"fgurnc›cogpv0"Nc"eqorgpucek„"ugt§"fÓ3"jqtc"
rgt"3"jqtc."gp"gn"ecu"fgn"fgurnc›cogpv."k"3"jqtc"rgt"3"jqtc"k"37"okp."gp"gn"ecu"fgn"
vgoru"fÓcuukuvflpekc"c"nc"uguuk„"fg"hqtocek„0"Pq"qduvcpv"ckz”."nÓgortguc"rtqewtct§"swg"
tota la formació realitzada a proposta d’aquesta es realitzi dins de l’horari laboral. 
Nc"eqtrqtcek„"gu"hct§"e§ttge"fg"ngu"fkgvgu"fg"fgurnc›cogpv."ocpwvgpek„"k"ocvt‡ewnc"
que comporti la realització d’aquests cursos de formació.

34.8 Es subvencionaran altres accions formatives que, fora de les hores de tre-
ball, facin els treballador i de les quals es pugui esdevenir directament una millora 
en la qualitat del treball o del servei. Aquest fet, però, haurà d’estar prèviament 
uqnánkekvcv"k"pgeguukvct§"nÓcrtqxcek„"rgt"nc"Eqokuuk„"Okzvc"fg"Hqtocek„"Eqpv‡pwc0"
Serà preceptiva l’existència d’assignació pressupostària.

Article 35
Organització de crèdits bancaris preferents

El Consell Comarcal, en la mesura que sigui possible, s’encarregarà d’arribar a 
acords amb entitats bancàries, per tal que els treballadors comarcals gaudeixin de 
crèdits preferents, així com tipus d’interès més alts en imposicions.

Article 36
Canvi de lloc de treball per motius de salut
5803" Vqvgu"cswgnngu"rgtuqpgu"swg"rgt"swcnugxqn"vkrwu"fg"oqvkw."fgiwfcogpv"

acreditat per l’organisme públic corresponent i contrastat, no poguessin exercir 
cod"gÝekflpekc"nc"hgkpc"rgt"nc"swcn"xcp"ugt"eqpvtcevcfgu."rqftcp"ugt"ecpxkcfgu"fg"
nnqe"fg"vtgdcnn"gp"ngu"eqpfkekqpu"ugi¯gpvu<

El canvi tindrà un caràcter voluntari. El treballador mantindrà el sou original, 
proporcional a la seva dedicació, i la seva categoria també original. Si el canvi 
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comporta cobrir interinament un lloc de treball de categoria o nivell superiors, el 
vtgdcnncfqt"tgdt§"gnu"kpetgogpvu"ucnctkcnu"eqttgurqpgpvu"Ýpu"c"nc"eqdgtvwtc"fgÝpkvkxc"
fg"nc"rnc›c0"Gp"ecuqu"gzvtgou."uÓceqtfct§"gn"ugw"uqw"c"nc"Eqokuuk„"Okzvc"fg"Ucnwv"
Laboral.

El servei afectat per baixa ocasionada pel trasllat de personal tindrà dret a demanar 
swg"nc"rnc›c"ukiwk"tguvkvw•fc0"Nc"eqtrqtcek„"gp"xcnqtct§"nc"pgeguukvcv0

Les propostes de canvi de lloc de treball seran exposades en la Comissió Mixta 
de Salut Laboral, que solucionarà els possibles problemes. La Comissió de Salut 
Laboral estudiarà els llocs de treball i les places que puguin ser cobertes per a 
segones activitats.

El treballador haurà de reunir les condicions per poder desenvolupar amb un 
nivell de rendiment adient el lloc de treball que se li assigni.
5804" Uk"cniwp"vtgdcnncfqt"cetgfkvc."okvlcp›cpv"nc"tgeqocpcek„"fÓwp"rtqhgu-

sional de la salut, que determinades funcions del seu lloc de treball no les pot 
tgcnkv¦ct."gu"oqfkÝectcp"cswguvgu"fg"owvw"ceqtf"cod"nc"Eqokuuk„"Okzvc"fg"
Salut Laboral.

Article 37
Permís de conduir

El personal que per la seva relació laboral necessiti conduir un vehicle i se li retiri 
el permís de conduir a conseqüència d’actes de servei, serà incorporat a un altre 
lloc de treball mentre duri la sanció i percebrà el mateix sou de la seva categoria, 
sempre i quan no hagi comès un acte manifestament temerari.

Article 38
Bestretes reintegrables

38.1 Els treballadors públics del Consell Comarcal podran demanar bestretes 
reintegrables, que seran concedides sempre que hi hagi una necessitat provada i de-
oquvtcdng0"Ugtcp"eqpukfgtcfgu"pgeguukvcvu"rtqxcfgu"k"fgoquvtcdngu"ngu"ugi¯gpvu<
Oqtvu"fg"rctgpvu"Ýpu"cn"rtkogt"itcw0
Ocncnvkc"q"kpvgtxgpek„"swkt¿tikec"itgw"fgn"uqnánkekvcpv"q"fÓwp"rctgpv"Ýpu"c"rtkogt"

grau.
Separació matrimonial o de parella estable.
Pckzgogpv"fg"Ýnn"q"cfqrek„0
Matrimoni o formació de parella estable.
Qualsevol situació sobrevinguda, imprevisible i que comporti una despesa ex-

traordinària a criteri de la Comissió.
38.2 Les bestretes reintegrables seran d’un màxim de 3 mensualitats, a retornar 

en el període d’1 any. Aquest termini, en casos excepcionals, previ informe positiu 
fg"nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc."rqft§"cornkct/ug"Ýpu"c"4"cp{u0

38.3 El període de carència per poder demanar una nova bestreta serà d’1 any 
fgu"fg"nc"Ýpcnkv¦cek„"fgn"tgvqtp"fg"nc"fcttgtc0

Article 39
Indemnització per mort o invalidesa parcial o total

39.1 El Consell Comarcal formalitzarà una pòlissa d’assegurances que co-
breixi les contingències de mort o invalidesa total, derivades ambdues d’accidents 
de treball o malaltia professional, per la quantitat de 60.000 euros, a favor dels 
vtgdcnncfqtu"q"fg"ngu"vtgdcnncfqtgu"k"fgnu"dgpgÝekctku"q"dgpgÝek§tkgu"swg"fgukipkp0"
Cswguvc"swcpvkvcv"uÓkpetgogpvct§"rtqitguukxcogpv"fwtcpv"gnu"rtqrgtu"6"cp{u"Ýpu"
arribar a 72.000 euros l’any 2011.

39.2 A partir del 2011 en què es garanteixin els 72.000 euros d’indemnització 
per a les 2 contingències, es negociarà el seu increment en les pròximes negociacions 
i/o revisions del Conveni.
5;05" Cswguvc"kpfgopkv¦cek„"uÓgpvfip"ugpug"rgtlwfkek"fg"swcnugxqn"cnvtg"dgpgÝek"

que pugui correspondre per les mateixes causes.
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5;06" NÓkorqtv"eqpegfkv"rgt"nÓcuugiwtcp›c"ugt§"kpfgrgpfgpv"fg"swcnugxqn"swcpvkvcv"
c"rgtegdtg"fgn"Eqpugnn"Eqoctecn"rcevcfc"gp"gn"Eqpxgpk"eqnángevkw0

Article 40
Falsedat documental
Nc"hcnugfcv"fqewogpvcn"rgt"rctv"fg"swcnugxqn"vtgdcnncfqt"rgt"vcn"fÓqdvgpkt"wp"dgpgÝek"

social dels esmentats suposarà la impossibilitat de poder demanar qualsevol prestació 
per un període mai inferior a 5 anys. La gravetat de cada cas serà estudiat en la Comissió 
Paritària, que serà la que decidirà el temps de durada d’aquesta sanció.

Article 41
Jubilació

41.1 Amb caire general, la jubilació serà obligatòria als 65 anys d’edat, sempre 
que el subjecte tingui cobert el període de carència per obtenir la prestació de jubi-
lació, i sens perjudici del dret que assisteix al treballador a perllongar la prestació 
del seu servei segons el que legalment estigui previst.

41.2 S’estableix com a mecanisme de renovació de plantilles i com a política de 
hqogpv"fÓqewrcek„."nc"rquukdknkvcv"swg"gn"vtgdcnncfqt"uqnánkekvk"nc"lwdkncek„"cpvkekrcfc"
un cop fets els 60 anys d’edat, sempre que compleixi els requisits legals establerts, 
segons les modalitats que contempli la llei.

En aquest sentit, el CCAP es compromet a facilitar les jubilacions anticipades, i 
guvct/jk"fÓceqtf"ugortg"swg"gn"vtgdcnncfqt"jq"uqnánkekvk0

41.3 Jubilació anticipada parcial. El Consell Comarcal vindrà obligat a contractar 
wp"vtgdcnncfqt"cvwtcv"kpuetkv"cn"Ugtxgk"Ecvcn§"fg"Eqnánqecek„."rgn"vgoru"swg"ocpswk"
al treballador jubilat parcialment per arribar a la jubilació plena.

El treballador que s’hi vulgui acollir ha d’acomplir els requisits legals basats en 
nÓctvkeng"3408"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu"oqfkÝecv"rgt"nc"Nngk"3414223."fg";"fg"
juliol, Reial decret 1131/2002, de 31 d’octubre.

Han de tenir-se complerts 60 anys d’edat.
Jcp"fg"rcevct/ug"wpc"tgfweek„"fg"nc"lqtpcfc"k"gn"ucnctk"gpvtg"wp"o‡pko"fgn"47'"

k"wp"o§zko"fgn":7'0
El treballador/a, a la data de jubilar-se parcialment, ha de tenir el període de 

cotització exigit per tenir dret a la pensió de jubilació.
El treballador/a que rellevarà el treballador jubilat parcialment haurà de ser con-

tractat, com a mínim, amb la jornada laboral que deixi vacant el jubilat parcial.
6306" Lwdkncek„"cpvkekrcfc"c"vgoru"eqorngv0"Vqv"gn"rgtuqpcn"ncdqtcn"vkpft§"ftgv"c"

lwdknct/ug"cnu"86"cp{u"cod"gn"322'"fg"tgvtkdwekqpu."vcn"eqo"uÓgurgekÝec"gp"gn"Tgkcn"
decret 1194/1985, de 17 de juliol.

41.5 És voluntat de l’equip de Govern oferir als treballadors del CCAP la possi-
dknkvcv"fÓceqnnkt/ug"c"nc"lwdkncek„"cpvkekrcfc"c"vgoru"eqorngv"okvlcp›cpv"wp"ukuvgoc"fg"
eqorgpucekqpu"geqp”okswgu0"Rgt"cswguv"oqvkw."swcp"gu"ictcpvgkzk"wp"Ýpcp›cogpv"
als consells comarcals que permeti oferir compensacions dignes als treballadors, 
es pactarà un sistema de compensacions.

Article 42
Roba de treball

Quan sigui necessari, el Consell Comarcal facilitarà als treballadors els estris i 
la roba necessaris per al desenvolupament del seu treball. Les característiques de 
la roba de treball seran les més adequades segons les necessitats de cada servei i 
uÓgurgekÝectcp"gp"nÓcppgz"3"fÓcswguv"Eqpxgpk0

CAPÍTOL 5
Seguretat i higiene
Gn"vtgdcnncfqt"vfi"ftgv"c"wpc"rtqvgeek„"gÝec›"fg"nc"ugxc"kpvgitkvcv"h‡ukec"k"wpc"

adequada política de seguretat i salut laboral i el deure correlatiu d’observar i 
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posar en pràctica les mesures de prevenció de riscs que s’adoptin legalment i 
reglamentàriament.

Així mateix, té dret de participar en la formulació de la política de prevenció del 
seu centre de treball i en el control de les mesures adoptades en el seu desenvolu-
rcogpv."okvlcp›cpv"gnu"ugwu"tgrtgugpvcpvu"ngicnu0
U„p"qdnkicekqpu"igpfltkswgu"fg"nc"eqtrqtcek„"ngu"ugi¯gpvu<
Complir les disposicions legals en matèria de salut laboral.
RncpkÝect."rtqoqwtg"k"fgurngict"ngu"oguwtgu"pgeguu§tkgu"rgt"ceqpugiwkt"wpc"

adequada prevenció d’accidents laborals i malalties professionals i assumir els 
costos econòmics que se’n puguin derivar.

Fomentar i potencia els serveis de medicina preventiva, de manera que els treballa-
dors tindran dret, com a mínim 1 cop l’any, a una revisió mèdica general gratuïta.

Article 43
Comitè de Seguretat i Salut Laboral

43.1 El Consell Comarcal i els treballadors afectats per aquest Conveni se 
subjecten a l’estricte compliment de les disposicions legals vigents sobre seguretat 
i higiene en el treball i salut laboral. S’assumiran les directrius de la legislació de 
la UE en aquesta matèria.
6504" Rgt"c"vcn"Ý."gu"etgct§"wp"Eqokvfl"fg"Ugiwtgvcv"k"Ucnwv"Ncdqtcn."eqo"c"kpu-

trument legal al servei d’aquesta corporació i el seu personal, per al compliment 
de les prescripcions legals en l’esmentada matèria.

43.3 El Comitè de Seguretat i Salut Laboral podrà disposar de l’assessorament 
tècnic i jurídic necessari, que facilitarà el Consell Comarcal, i tindrà com a com-
rgvflpekgu"gurge‡Ýswgu"o‡pkogu<

Conèixer trimestralment els índex d’absentisme i les seves causes, els accidents 
ncdqtcnu"k"ngu"ocncnvkgu"rtqhguukqpcnu"k"ngu"ugxgu"eqpugs¯flpekgu"k"gnu"guvwfku"gurge‡Ýeu"
que puguin requerir-se sobre les condicions ambientals de treball.

Promoure i estudiar mesures tendents a la prevenció de riscs professionals, salut la-
boral i condicions de salubritat i benestar dels treballadors del Consell Comarcal.

Requerir la paralització de l’activitat laboral en el cas de possibilitat de risc 
imminent.

Conèixer les reclamacions del personal i els expedients en matèria de seguretat 
i higiene.

43.4 El Comitè de Seguretat i Salut Laboral estarà compost paritàriament per 
la representació de la corporació i un nombre igual dels treballadors, que represen-
vctcp"gnu"fkhgtgpvu"eqnángevkwu0

43.5 El representant dels treballadors en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
podrà no coincidir amb el representant sindical.

43.6 En les reunions del Comitè de Seguretat i Salut Laboral participaran, amb 
veu però sense vot, els delegats sindicals, els assessors sindicals i els responsables 
tècnics de la prevenció en l’àmbit corresponent.

43.7 El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà trimestralment i sempre que ho 
uqnánkekvk"cniwpc"fg"ngu"tgrtgugpvcekqpu"gp"cswguv0"Gn"Eqokvfl"fg"Ugiwtgvcv"k"Ucnwv"
adoptarà les seves pròpies normes de funcionament.

43.8 El Comitè podrà proposar a la corporació la paralització d’obra, secció, taller 
o dependència quan estimi que hi ha possibilitat de risc per a la salut dels treballadors.

Article 44
Delegats de prevenció

44.1 Els delegats de prevenció, d’acord amb el que disposa l’article 4.1 del Reial 
decret 1488/1998, de 10 de juliol, d’adaptació de la legislació de prevenció de riscos 
laborals a l’Administració general de l’Estat, seran designats pels representants dels 
treballadors amb presència en els àmbits dels òrgans de representació del personal 
i entre els representants del personal laboral membres del Comitè d’Empresa o 
delegats del personal.
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44.2 La designació es realitzarà d’acord amb els criteris que cada òrgan unitari 
determini, que tractaran de garantir la presència de delegats de prevenció de les 
organitzacions sindicals amb representació en els esmentats òrgans.

44.3 Quan el nombre de representants en els òrgans unitaris de representació 
ukiwk"kpuwÝekgpv"rgt"pqogpct"gn"vqvcn"fg"fgngicvu"fg"rtgxgpek„."rqftcp"fiuugt"fguki-
nats altres empleats públics.

44.4 El nombre de delegats de prevenció s’ajustarà a l’escala establerta en l’article 
5704"fg"nc"Nngk"5313;;7."fg":"fg"pqxgodtg."fg"rtgxgpek„"fg"tkuequ"ncdqtcnu<

De 0 a 50 treballadors, 2 delegats de prevenció.
De 50 a 100 treballadors, 2 delegats de prevenció.
De 101 a 500 treballadors, 3 delegats de prevenció.
44.5 Els delegats de prevenció que siguin representants del personal gaudiran, 

en l’exercici de les seves funcions, de les garanties inherents a la seva condició 
representativa.

44.6 El temps utilitzat pels delegats de prevenció per al desenvolupament de les 
funcions previstes en l’article 36 de la Llei de prevenció de riscos laborals serà considerat 
com d’exercici de funcions de representació, als efectes d’utilització del crèdit d’hores 
mensuals retribuïdes previst en la lletra e) de l’article 68 de l’Estatut dels treballadors i 
en la lletra d) de l’article 11 de la Llei 9/1987, d’òrgans de representació, determinació de 
les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públi-
ques, i l’article 10.3 de la Llei orgànica de llibertat sindical. Serà considerat, en qualsevol 
cas, com a temps de treball efectiu, sense imputació al crèdit horari, el corresponent a 
les reunions del Comitè de Seguretat i Salut, i les convocades per l’Administració en 
matèria de prevenció de riscos laborals, així com el destinat a les visites previstes en els 
paràgrafs a) i c) de l’article 36.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

44.7 Els òrgans competents proporcionaran als delegats de prevenció els mitjans 
i la formació en matèria preventiva que resultin necessaris per a l’exercici de les 
seves funcions, un cop consultats els representants del personal.

44.8 La formació l’haurà de facilitar l’Administració pels seus propis mitjans 
q"okvlcp›cpv"ceqtfu"fg"eqnáncdqtcek„"cod"qticpkuogu."gpvkvcvu"gurgekcnkv¦cfgu"gp"
la matèria o organitzacions sindicals.

44.9 El temps dedicat a la formació serà considerat com a temps de treball a 
tots els efectes.

Article 45
Revisions mèdiques i altres

45.1 Voluntàriament, el personal del Consell Comarcal es podrà sotmetre cada 
any a una revisió mèdica. Els treballadors que, d’acord amb el Comitè de Seguretat 
i Higiene o la Comissió Paritària, ocupin llocs de treball perillosos, ho podran fer 
semestralment.
6704" Gn"tguwnvcv"fg"nc"tgxkuk„"ugt§"fg"ect§evgt"eqpÝfgpekcn0
6705" Uk"gu"lwuvkÝswfiu"okvlcp›cpv"wp"kphqtog"oflfke"swg"gn"nnqe"fg"vtgdcnn"q"nÓcevkxkvcv"

perjudica o pot perjudicar un treballador determinat, serà traslladat a una altra destinació 
de la mateixa categoria i especialitat, i si no fos possible, d’acord amb l’interessat, a 
un lloc de treball d’inferior categoria, conservant les mateixes retribucions.

45.4 La corporació posarà a disposició de cada treballador un armariet indivi-
dual amb pany i clau a les dependències del Consell Comarcal.

CAPÍTOL 6
Règim disciplinari

Article 46
Règim disciplinari

El règim disciplinari dels treballadors s’ajustarà a les disposicions del Reglament 
del personal al servei de les entitats locals. En tot allò que no quedi regulat pel Decret 
214/1990, s’establirà el que diu l’Estatut dels treballadors.
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Article 47
Procediment disciplinari
6903" Nc"korqukek„"fg"swcnugxqn"ucpek„"jcwt§"fg"ugt"pqvkÝecfc"k"fgiwfcogpv"

motivada amb expressió dels fets i dels fonaments de dret.
47.2 La imposició de sancions per faltes greus i molt greus requerirà, amb caràc-

ter previ, l’obertura del tràmit d’audiència perquè el treballador pugui defensar-se. 
Aquest tràmit interromprà el termini de prescripció de la falta.

47.3 El Consell donarà compte als representants legals dels treballadors de tota 
sanció que s’imposi en el mateix moment en què la comuniqui al treballador.

CAPÍTOL 7
Activitat sindical

Article 48
Activitat sindical

48.1 El Consell Comarcal garanteix la llibertat sindical, segons la normativa 
de la Llei orgànica 11/85, del 2 d’agost, de llibertat sindical.

48.2 Són competències del Comitè d’Empresa o delegació de personal les que es 
determinen en l’article 64 de l’Estatut dels treballadors. En particular, la corporació 
tgeqpgkz"ngu"eqorgvflpekgu"ugi¯gpvu<

Rebre la còpia bàsica dels contractes a què es refereix el paràgraf a) de l’apartat 
5"fg"nÓctvkeng":"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu"k"nc"pqvkÝecek„"fg"ngu"rt”ttqiwgu"fg"
les denúncies corresponents a aquest, en el termini dels 10 dies següents a què es 
produïssin.

Emetre informe previ amb caràcter previ a l’execució per part de la corporació de 
ngu"fgekukqpu"cfqrvcfgu"rgt"cswguvc"uqdtg"ngu"s¯guvkqpu"ugi¯gpvu<"tgguvtwevwtcek„"fg"
nc"rncpvknnc"k"eguucogpvu"vqvcnu"q"rctekcnu."fgÝpkvkwu"q"vgorqtcnu"fÓcswgnnc="tgfweekqpu"
fg"lqtpcfc."ckz‡"eqo"vtcunncv"vqvcn"q"rctekcn"fg"ngu"kpuvcnáncekqpu="rncpu"fg"hqtocek„"
professional de la corporació; implantació o revisió de sistemes d’organització i 
control de treball; estudi de temps, establiment de sistemes de primes o incentius 
i valoració de lloc de treball.

Exercir tasques de vigilància en el compliment de les normes vigents en matèria 
laboral, de Seguretat Social i ocupació, així com la resta dels pactes, les condicions 
i els usos de la corporació en vigor, formulant, si escau, les accions legals oportunes 
davant la corporació i els organismes o tribunals competents.

Rebre informació de totes les resolucions de la corporació que afectin els tre-
balladors.

48.3 Hi haurà un mínim de 3 representants dels treballadors, independentment 
fgn"pqodtg"vqvcn"fg"vtgdcnncfqtu."k"icwfktcp"fg"ngu"ictcpvkgu"ukpfkecnu"ugi¯gpvu<

Prioritat de permanència a l’empresa o centre de treball respecte dels altres 
treballadors, en els supòsits de suspensió o extinció per causes tecnològiques o 
econòmiques.
Pq"ugt"ceqokcfcv"pk"ucpekqpcv"fwtcpv"nÓgzgtekek"fg"ngu"ugxgu"hwpekqpu"pk"fkpvtg"

dels 3 anys següents a l’expiració del seu mandat, llevat el cas que aquesta es pro-
dueixi per revocació o dimissió, sempre que l’acomiadament o la sanció es basi 
en l’acció del treballador en l’exercici de la seva representació, sense perjudici, per 
vcpv."fg"nÓguvcdngtv"gp"nÓctvkeng"76"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu0"Kiwcnogpv"pq"rqft§"
ser discriminat en la seva promoció econòmica o professional en raó precisament 
de l’exercici de la seva representació.

Expressar amb llibertat les seves opinions en les matèries que afecten l’esfera de 
la seva representació i editar i distribuir, si escau, publicacions d’interès laboral o 
social sense pertorbar el normal desenvolupament del treball.
6:06" Gn"vqvcn"fÓjqtgu"fgfkecfgu"c"cevkxkvcvu"ukpfkecnu."rtgxk"rcevg"k"pqvkÝecek„"

a l’empresa, es podran acumular en qualsevol dels delegats per tal d’optimitzar les 
seves funcions.
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48.5 Hi haurà un delegat de la LOLS per a totes aquelles seccions sindicals que 
vkpiwkp"ofiu"fÓwp"32'"gp"gnu"tguwnvcvu"fg"ngu"gngeekqpu"ukpfkecnu."cod"gnu"ocvgkzqu"
drets i les obligacions que els delegats normals, a excepció del vot.
6:08" Pq"gu"eqorwvctcp"eqo"c"jqtgu"ukpfkecnu"ngu"swg"uÓwvknkv¦kp"rgt"c"pgiqekcek„"

eqnángevkxc."pk"rgt"c"tgwpkqpu"eqpxqecfgu"c"kpuv§pekc"fg"nc"eqtrqtcek„."pk"vcorqe"ngu"
utilitzades en reunions de la Comissió Paritària.
6:09" Vqvu"gnu"vtgdcnncfqtu"fkurquctcp"fg"Ýpu"c"42"jqtgu"cpwcnu"rgt"c"cuugodnggu"

generals o sectorials, a banda de les necessàries per discutir i aprovar el text d’aquest 
Eqpxgpk"k"ngu"oqfkÝecekqpu"rquvgtkqtu0

48.8 Aquestes assemblees s’hauran de comunicar al gerent, amb un mínim de 
48 hores d’antelació; així mateix, també es comunicarà l’ordre del dia, l’hora d’inici 
i el lloc de l’assemblea.

48.9 Si dins del termini de 24 hores a la data de l’assemblea, el president o la 
persona delegada no formula cap objecció, es podrà fer l’assemblea sense cap altre 
requisit.

48.10 L’assemblea es farà dins la jornada laboral, fora de l’horari d’atenció al 
públic, llevat dels casos de vaga.

48.11 Les hores utilitzades pels representants dels treballadors en tasques de 
representació podran ser recuperades a lliure criteri de cada representant indepen-
dentment que hagin estat realitzades fora del seu horari laboral.

48.12 La corporació posarà a disposició de cada secció sindical que hagi rebut 
gn"uwrqtv"fÓwp"7'"fgnu"xqvu"fwtcpv"ngu"gngeekqpu"ukpfkecnu."wp"vcwngt"rgt"c"nc"fkhwuk„"
de la seva activitat sindical. El tauler s’haurà de situar en un lloc ben visible de les 
dependències de la corporació.

48.13 La corporació posarà a disposició dels representants dels treballadors 
un espai de reunió amb un ordinador connectat a la xarxa i amb un arxivador que 
es pugui tancar amb clau.

48.14 En l’obertura d’expedient contradictori en el supòsit de sancions per faltes 
s’escoltaran, a més de l’interessat, els representants dels treballadors.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1

Ngu"wpkqpu"fg"hgv"*q"eqpfkek„"fg"rctgnnc"guvcdng"pq"ocvtkoqpkcn+"uÓjcwtcp"fÓcetgfkvct"
fqewogpvcnogpv"okvlcp›cpv"gn"egtvkÝecv"fg"eqpxkxflpekc"k1q"gn"egtvkÝecv"fgn"tgikuvtg"
de parelles estables existent a l’ajuntament del municipi de residència, si n’hi ha.

ANNEX 1

Roba de treball

Treballadores familiars: 2 bates i 1 parell de sabates.
Rgqpu"fg"pgvglc<"wp"fcxcpvcn"fg"ewkt."iwcpvu"k"wnngtgu"rtqvgevqtgu0
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