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Entitat beneficiària: PIMEC, Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya.
NIF: G61512257.
Quantitat concedida: 347.013,11 euros.

Entitat beneficiària: PIMEC, Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya.
NIF: G61512257.
Quantitat concedida: 734.042,49 euros.

Entitat beneficiària: Unió General de Treballa-
dors de Catalunya (F. Metall).
NIF: G08496622.
Quantitat concedida: 1.348.547,18 euros.

Entitat beneficiària: Confederació Catalana
Fusta.
NIF: G08631863.
Quantitat concedida: 412.978,69 euros.

Entitat beneficiària: Unió General de Treballa-
dors de Catalunya (Fed. MCA).
NIF: G08496622.
Quantitat concedida: 1.148.762,40 euros.

Entitat beneficiària: Fomento del Trabajo Naci-
onal.
NIF: G08486607.
Quantitat concedida: 1.699.494,47 euros.

Entitat beneficiària: Confederación Sindical de
la Comisión Obrera Nacional de Cataluña.
(F. Ensenyament).
NIF: G08496606.
Quantitat concedida: 487.101,97 euros.

Entitat beneficiària: Federació Catalana d’Agri-
cultors, ACA Catalunya, ASAJA TGNA.
NIF: G43780592.
Quantitat concedida: 178.647,38 euros.

Entitat beneficiària: Unió General de Treballa-
dors de Catalunya.
NIF: G08496622.
Quantitat concedida: 441.804,04 euros.

Entitat beneficiària: Gremio Industrias Confec-
ción Barcelona.
NIF: G08502965.
Quantitat concedida: 651.027,67 euros.

Entitat beneficiària: Associació Catalana d’Em-
preses de Neteja d’Edificis i Locals de Cata-
lunya.
NIF: G08695447.
Quantitat concedida: 372.917,78 euros.

Entitat beneficiària: Associació Catalana Recur-
sos Assistencials.
NIF: G58825811.
Quantitat concedida: 268.771,51 euros.

Entitat beneficiària: Sindicat Periodistes Cata-
lunya.
NIF: G60369931.
Quantitat concedida: 200.280,00 euros.

Entitat beneficiària: Gremi Provincial Artesà de
Perruqueries i Bellesa de Lleida.
NIF: G25025750.
Quantitat concedida: 36.000,00 euros.

Entitat beneficiària: Associació d’Empresaris de
Neteja de Lleida.
NIF: G25421017.
Quantitat concedida: 178.312,99 euros.

Entitat beneficiària: Federació Gremis de la
Construcció de la Província de Lleida.

NIF: G25260282.
Quantitat concedida: 450.045,29 euros.

Entitat beneficiària: Federación de Gremios de
la Construcción de la Provincia de Tarragona
(FEGCO).
NIF: G43057025.
Quantitat concedida: 428.507,64 euros.

Entitat beneficiària: Unió d’Empresaris de la
Construcció de Girona.
NIF: G17047002.
Quantitat concedida: 333.500,09 euros.

Entitat beneficiària: Federación Catalana de
Centros de Enseñanza.
NIF: G08547879.
Quantitat concedida: 877.425,59 euros.

Entitat beneficiària: Associació d’Indústries
d’Alimentació i Begudes de Catalunya.
NIF: G58201294.
Quantitat concedida: 262.171,09 euros.

(06.034.156)

RESOLUCIÓ
TRI/444/2006, de 10 de gener, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació del Conveni col·-
lectiu de treball del personal laboral de l’Ajun-
tament de Lliçà de Vall per als anys 2005-2007
(codi de conveni núm. 0813702).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del
personal laboral de l’Ajuntament de Lliçà de Vall
subscrit pels representants de l’empresa i pels dels
seus treballadors el dia 22 de novembre de 2005
i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Esta-
tut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial de-
cret 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 desem-
bre, 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 Genera-
litat de Catalunya en matèria de mediació, arbi-
tratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de
desembre, de reestructuració de les delegacions
territorials del Departament de Treball; el De-
cret 296/2003, de 20 de desembre, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de com-
petència dels departaments de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/
2004, de 20 de gener, d’estructuració i de reestruc-
turació de diversos departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, modificat
pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestruc-
turació d’òrgans territorials de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·-
lectiu de treball del personal laboral de l’Ajun-
tament de Lliçà de Vall per als anys 2005-2007
(codi de conveni núm. 0813702) al Registre de
convenis dels Serveis Territorials del Departa-
ment de Treball i Indústria a Barcelona.

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

Barcelona, 10 de gener de 2006

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director dels Serveis Territorials
a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajun-
tament de Lliçà de Vall per als anys 2005-2007

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte i norma supletòria

Aquest Conveni regulador, negociat a l’em-
para del que estableix la Llei Orgànica 11/1985
de 2 d’agost, de Llibertat Sindical i els articles
32, 35 i següents de la Llei 9/1987 de 12 de maig,
d’òrgans de representació, determinació de les
condicions de treball i participació del personal
al servei de les Administracions Públiques (amb
les modificacions introduïdes per la Llei 7/1990
de 19 de juliol), regula les condicions de treball
dels empleats públics que presten serveis per a
l’Ajuntament de Lliçà de Vall i estableix els seus
propis sistemes d’aplicació.

Per tot allò que no estigui recollit, previst ni
resolt en aquest conveni, s’aplicaran les dispo-
sicions legals que dicti l’Estat o la Comunitat Au-
tònoma pel que fa a les seves competències i als
reglaments de funcionament dels diferents col·-
lectius quan hagin estat elaborats vàlidament
entre la Corporació i la representació legal dels
treballadors i de les treballadores.

Els pactes subscrits, o els que puguin subscriu-
re en un futur, entre els sindicats representatius
i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis
i Províncies), la FMC (Federació de Municipis
de Catalunya) i l’ACM (Associació Catalana de
Municipis), es traslladaran a la Comissió Pari-
tària d’Interpretació i Seguiment per tal de fer,
si així correspon, el seu estudi i la seva adequació
per aquest conveni.

Article 2
Àmbit personal

1. Aquest conveni afectarà a tots els empleats
i les empleades públiques al servei de l’Ajunta-
ment de Lliçà de Vall.

2. Resta expressament exclòs el personal
eventual que ocupi llocs de confiança o càrrec
directiu.

Article 3
Àmbit temporal. Modificació i revisió

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de
l’endemà de la seva signatura i la seva vigència
serà de 3 anys, fins el 31 de desembre del 2007.

Aquest conveni podrà ser prorrogat tàcita-
ment per períodes successius d’un any si no és
objecte de denúncia per a la seva revisió, amb
un mínim d’1 mes d’antelació a la data del seu
venciment inicial o de qualsevol de les seves
pròrrogues, fins a la signatura d’un nou con-
veni.

Durant el darrer trimestre de cada any i abans
de tancar els pressupostos de la Corporació per
a l’exercici següent, es revisarà el conveni vigent
i, si escau, s’introduiran, amb l’acord d’ambdues
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parts, les modificacions i els aclariments que
siguin necessaris per al seu millor compliment
i aplicació.

Article 4
Prelació de normes i condició més beneficiosa

Les normes contingudes en aquest conveni
regularan les relacions entre el consistori i el
personal al servei de l’Ajuntament de Lliçà de
Vall, amb caràcter supletori o en allò que no
estigués previst seran aplicades les disposicions
de caràcter general, com també les lleis regula-
dores de la funció pública i d’altres normes con-
cordants.

Qualsevol conveni posterior més favorable,
signat entre aquesta corporació i els represen-
tants legals del personal, prevaldrà sobre el
que s’estableixi en aquest conveni pacte, te-
nint en compte que per a la seva validesa i efi-
càcia serà necessària l’aprovació expressa i
formal dels òrgans competents, en el seu àmbit
respectiu.

Es garanteix el respecte dels drets legalment
adquirits per qualsevol contracte, pacte, normes
convencionals o usos i costums que ultrapassin
les condicions pactades en aquest conveni, an-
teriors a l’entrada en vigor d’aquest.

Article 5
Vinculació

Aquest conveni constitueix un tot únic i in-
divisible, basat en l’equilibri de les recíproques
obligacions i mútues contraprestacions assumi-
des per les parts i, com a tal, ha de ser objecte
de consideració conjunta. En conseqüència, cap
de les obligacions i contraprestacions esmenta-
des i pactades per aquest conveni no pot ésser
aïlladament considerada.

Atès que les condicions pactades són un tot
orgànic i indivisible, aquest conveni pacte serà
revisat per la comissió paritària en el cas que
l’autoritat laboral o judicial en l’exercici de les
seves facultats invalidés part o la totalitat del
contingut.

Article 6
Comissió Paritària d’Interpretació i Seguiment

Es crearà una Comissió Paritària d’Interpre-
tació i Seguiment del conveni com a òrgan d’in-
terpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del
seu compliment.

1. Composició.
La comissió paritària estarà integrada per dos

membres designats per la corporació i per a dos
representants legals del personal.

2. Règim de reunions.
La comissió paritària es reunirà ordinària-

ment un cop cada 6 mesos, el primer divendres
del mes, a les 12 hores, i de forma extraordinària
quan sigui necessari, a petició d’alguna de les
parts. S’aixecaran actes de les reunions i els seus
acords seran de compliment obligatori.

3. Resolució de conflictes.
Ambdues parts se sotmetran voluntàriament

als mecanismes de mediació i conciliació quant
a la interpretació, compliment o incompliment
d’aquest conveni, mitjançant el CEMICAL
(Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a
l’Administració Local).

4. La comissió paritària estudiarà i adequa-
rà els pactes que es puguin subscriure amb les
diferents associacions i federacions de munici-
pis.

CAPÍTOL 2
Jornada i règim de treball

L’organització del treball és reconeguda com
a competència exclusiva dels òrgans directius de
l’Ajuntament de Lliçà de Vall, no obstant això,
amb la normativa vigent aplicable, els canvis or-
ganitzatius col·lectius que afectin el personal en
la modificació d’alguna de les seves condicions
de treball previst en aquest conveni, es comu-
nicaran als representants legals del personal al
servei de l’administració, els quals podran eme-
tre un informe.

Article 7
Calendari i jornada laboral

La jornada laboral s’adaptarà a allò que dis-
posa la legislació vigent. Cada any es distribuirà
la seva aplicació que s’adjunta com annex al
conveni.

1. Són laborables tots els dies de l’any llevat
dels que a continuació es relacionen per l’any
2005:

a) 104 dies - equivalents a dissabtes i diumen-
ges.

b) 12 festes oficials fixades per la Generali-
tat de Catalunya.

c) 2 festes locals fixades per l’Ajuntament.
d) 24 i 31 de desembre fins a les 14 hores.
e) 23 dies laborables de vacances anuals.
La comissió paritària revisarà el calendari de

festes anuals i proposarà la formula compensa-
tòria d’aquells dies festius no gaudits, vetllant
majorment per compensar-ho en 1 pont.

2. La jornada laboral s’adaptarà a allò que
disposa la legislació vigent. Cada any es distri-
buirà la seva aplicació mitjançant la comissió pa-
ritària.

La jornada de treball del personal de la cor-
poració serà en còmput anual. S’estableix un
còmput anual màxim per aquest any de 1.612,5
hores, en el qual ja es troben descomptats els 9
dies d’assumptes propis.

3. S’estableix una jornada màxima de 7,5 h,
és a dir, 37,5 hores setmanals.

S’estableix una jornada setmanal de 37,5
hores, la qual serà de 5 dies treballats.

En còmput anual màxim de dies laborables
per l’any 2005 serà de 224.

4. L’horari ordinari tindrà 2 components:
a) Una part d’horari laboral comú, que serà

de 8.00 a 14.45 hores.
b) Una part d’horari flexible que serà des de

les 16 a les 20 hores.
5. Els mesos de juliol i agost es farà horari

intensiu de 8 a 14.45 hores.
6. Per Setmana Santa i Nadal, en el primer

i segon torn de dies d’assumptes propis es farà
horari intensiu de 8 a 14.45 hores.

7. La jornada laboral del conserge d’escola
s’ajustarà a les necessitats horàries del curs es-
colar,

tenint en compte, però, que la seva jornada
laboral no podrà excedir de les 37.5 hores legal-
ment establertes.

Preferentment la seva distribució serà: de 8.30
a 13.30 h i de 14.45 a 17.15 hores.

8. L’horari de la brigada municipal s’establirà
en el seu annex.

9. El control del compliment de l’horari de
treball es durà a terme pel Servei de Personal,
sobre la base dels registres efectuats per les tar-
getes de control horari d’utilització obligatòria per
tot el personal, en totes i cadascuna de les absèn-

cies que es produeixin, ja siguin per permisos
retribuïts com per permisos recuperables. Els/les
treballadors/treballadores hauran de rebre infor-
mació mensual sobre el compliment de l’horari.

Es podran establir d’altres sistemes de con-
trol horari.

Pel que fa al règim de faltes i sancions rela-
tives al control horari s’atindrà a allò que disposi
la normativa vigent.

Article 8
Descans dins de la jornada laboral

El personal que realitza jornades de treball
en horari de matí, tarda o nit superior a les 6
hores ininterrompudes, gaudirà d’una pausa de
25 minuts diaris computables com a treball efec-
tiu. Quan els torns de treballs siguin inferiors,
la pausa es reduirà proporcionalment.

Més de 6 hores: 25 minuts.
De 4 a 6 hores: 20 minuts.
4 hores: 10 minuts.
Menys de 4 hores: 0 minuts.
Aquesta interrupció no podrà afectar al fun-

cionament normal del servei de forma que cada
cap de servei podrà distribuir la pausa esmen-
tada per tal que no sigui absent alhora més del
50% del personal adscrit a la unitat administra-
tiva mateixa.

Article 9
Descans setmanal

1. El descans setmanal serà de 48 hores con-
tinuades.

2. Aquest descans s’efectuarà el dissabte i el
diumenge, llevat dels treballadors i de les tre-
balladores que la seva jornada laboral ordinà-
ria coincideixi amb dissabtes i diumenges.

Article 10
Hores extraordinàries

Conscients les parts signants d’aquest conveni
de la situació d’atur existent, i amb l’objectiu
d’afavorir la creació d’ocupació, es tendirà a la
supressió de les hores extraordinàries, per la qual
cosa cal evitar-les.

En els supòsits, que no obstant això, sigui
absolutament imprescindible fer hores extraor-
dinàries, aquestes seran determinades pel cap
de l’Àrea corresponent, però es requerirà, amb
caràcter preceptiu i previ, l’autorització del
Servei de Personal.

El Servei de Personal donarà compte trimes-
tralment de les hores extraordinàries efectua-
des a la Junta Comitè.

En còmput anual i per persona no es podrà
excedir de 80 hores l’any, les quals podran ser
compensades o remunerades a criteri del treba-
llador.

La compensació d’hores extraordinàries amb
temps de repòs s’efectuarà d’acord amb la taula
següent:

a) 1 hora extraordinària efectuada en dia
laborable es compensarà amb 1 hora i mitja de
descans.

b) 1 hora extraordinària en dia laborable
nocturna i festius es compensarà amb dues hores
de descans.

c) Les hores extraordinàries del personal de
l’Escola Bressol i del Pavelló Poliesportiu hau-
ran de ser remunerades.

Amb aquesta finalitat, tindrà la consideració
d’hora nocturna l’efectuada, entre les 22 h i les
6 h, i festiva l’efectuada en dissabtes, diumen-
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ges i festius del calendari laboral, sempre i que
no formin part de l’horari ordinari.

Les hores acumulades per aquest motiu po-
dran gaudir-se juntament amb altres períodes,
excepte amb el període de vacances.

Aquelles hores extraordinàries, degudament
autoritzades, que no siguin compensades seran
remunerades d’acord l’establert a l’article 21 del
present conveni.

Finalment les parts signants d’aquest conveni
acorden establir una diferència conceptual entre
hores extraordinàries i els serveis especials que,
derivats de les peculiaritats dels serveis públics
que ha de proporcionar l’Ajuntament als ciuta-
dans, d’una banda, i d’altra, de les situacions
d’emergència que es puguin ocasionar (incen-
dis, protecció ciutadana, catàstrofes, etc.) Així
el temps emprat en aquestes, pels treballadors/
treballadores, no tindrà la retribució correspo-
nent a les hores extraordinàries sinó que es com-
pensarà amb temps de descans.

Article 11
Flexibilitat horària

1. S’estableix un marge de flexibilitat horà-
ria, no habitual, a l’entrada al lloc de treball de
15 minuts diaris, que s’hauran de recuperar el
mateix dia, la qual cosa s’entendrà en aquells
llocs de treball on no perjudiqui el normal des-
envolupament del servei.

2. S’estableix un marge de flexibilitat horà-
ria de dues hores per conciliar els horaris dels
centres d’educació especial amb els horaris del
lloc de treball (Llei 6/2002, de 25 d’abril, de
conciliació del treball amb la vida familiar).

3. En casos especials s’estableix l’obligació
de pactar amb l’Ajuntament un horari especi-
al en els casos de tenir un menor de 12 anys.

Article 12
Torns de treball

1. S’efectuaran en els llocs de treball que si-
guin necessaris els torns rotatius de matí, tarda
o nit, que es negociaran cada any. Qualsevol mo-
dificació dels torns en col·lectius on no sigui
habitual aquest règim d’horari serà negociat amb
els representants legals del personal.

2. A l’hora d’efectuar qualsevol canvi de torn
entre dos treballadors d’un mateix departament,
caldrà notificació prèvia amb la suficient ante-
lació, al cap del servei respectiu.

3. Cada any s’efectuarà un quadrant dels
torns juntament amb la representació dels tre-
balladors i treballadores.

4. L’horari del personal que treballi per torns
l’haurà de conèixer almenys amb 6 mesos d’an-
telació.

Els quadrants d’aquests horaris, el nombre
possible d’operatius o serveis extraordinaris que
s’hauran de realitzar i els criteris a l’hora de
cobrir baixes o imprevists hauran de ser nego-
ciats amb caràcter anual amb els representants
del personal, amb la finalitat de no sobrepassar
la jornada màxima anual i establir, d’aquesta
manera, les compensacions corresponents.

CAPÍTOL 3
Vacances, llicències, permisos i excedències

Article 13
Vacances

1. El personal tindrà dret a gaudir durant

cada any complert de servei efectiu de 23 dies
laborables retribuïts o dels dies que en proporció
els correspongui si el temps treballat és menor,
preferentment entre els mesos de juliol, agost
i com a màxim fins el 15 de setembre, d’acord
amb les necessitats del servei.

2. Els torns de vacances hauran d’ésser apro-
vats i coneguts pel personal afectat durant la
segona quinzena del mes de març i no es podran
modificar, excepte a petició escrita dels interes-
sats i confirmació de la seva acceptació pel servei
al qual estiguin adscrits.

S’intentarà adequar els torns de vacances dels
treballadors que col·laborin amb ONG, sempre
que sigui sol·licitat formalment per l’organització
mateixa.

3. Cap empleat públic podrà iniciar les vacan-
ces si es troba en situació de baixa per malaltia,
maternitat o accident.

La comissió paritària estudiarà i valorarà els
casos excepcionals de baixes durant el gaudi-
ment de vacances i la procedència de la seva
compensació.

4. En cas de discrepàncies entre els treballa-
dors i treballadores municipals per raó dels torns
de vacances, es distribuirà de forma consecutiva
i rotatòria. La rotació la començarà l’empleat/
empleada de més antiguitat en la corporació i
en cas de coincidència, el/la de més càrregues
familiars.

5. Les vacances es podran partir, a petició del
treballador com a màxim en 2 períodes, si el
servei ho permet. Els treballadors que gaudei-
xin dies de vacances en el mes de setembre hau-
ran de recuperar les hores assignades a les tar-
des.

6. El començament i l’acabament de les va-
cances seran dins de l’any natural al que aquestes
hi corresponguin. Si algú per casos de força
major no les ha realitzat, de forma excepcional,
les podrà gaudir dins del primer semestre de
l’any següent.

7. Excepcionalment, es podrà sol·licitar per
escrit gaudir de les vacances fora del període es-
tablert, sempre i quan es respecti el servei del
departament, i recuperant les hores de tardes as-
signades. L’Administració haurà de resoldre de
forma positiva o negativa per escrit i de forma
motivada.

Article 14
Llicències i permisos retribuïts

1. El personal de la corporació, avisant-ne
prèviament, es pot absentar del seu lloc de tre-
ball, amb dret a remuneració pels motius i el
temps següents:

a) 15 dies naturals per matrimoni o forma-
ció de parella estable, acreditant-ho amb el cor-
responent certificat de convivència.

b) En el supòsit de matrimoni de parents, fins
al segon grau de consanguinitat o afinitat, el dia
de l’enllaç, quan aquest sigui en territori cata-
là i un dia més, continuat, si aquest fet té lloc fora
del territori català. Necessàriament el dia o un
dels dos dies de permís, en el seu cas, hauran de
coincidir amb el dia de l’esdeveniment.

c) 1 dia per trasllat de domicili sense canvi de
residència o 2 dies si el trasllat és a una altra po-
blació.

d) 5 dies per naixement, adopció o acolliment
d’un fill.

e) En els casos de naixement de fills prema-
turs o que, per qualsevol motiu, aquests hagin

de romandre hospitalitzats després del part, la
treballadora o treballador té dret a absentar-se
del lloc de treball fins a un màxim de 3 hores
diàries, amb la percepció de les retribucions
íntegres. En aquests supòsits, el permís de ma-
ternitat es pot computar, a instància de la mare
o, si aquesta manca, del pare, a partir de la data
d’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput
les primeres 6 setmanes posteriors al part, de
descans obligatori per la mare.

f) S’han de tenir en compte les necessitats
especials dels treballadors i de les treballadores
que tenen fills amb discapacitació psíquica, fí-
sica o sensorial, als quals s’ha de garantir, com
a mínim, més flexibilitat horària que els permeti
conciliar els horaris amb centres d’educació es-
pecial, o altres centres on el fill o filla discapa-
citat rebi atenció amb horaris dels propis llocs
de treball, tenint en compte la situació del do-
micili familiar. Es pot atorgar també als treba-
lladors i les treballadores amb fills discapacitats
un permís retribuït per a assistir a reunions de
coordinació ordinària amb finalitats psicopeda-
gògiques amb el centre d’educació especial o
d’atenció precoç on rebi tractament el fill o fi-
lla o bé per a acompanyar-lo si ha de rebre su-
port addicional en l’àmbit sanitari.

g) 3 dies continuats en cas de mort, interven-
ció quirúrgica o malaltia greu d’un familiar fins
al primer grau de consanguinitat o afinitat si el
fet es produeix dins la província i 5 dies si es pro-
dueix fora.

2 dies en el cas de familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat si el fet es produeix
dins de la província, i 3 si es produeix fora.

En el cas d’intervenció quirúrgica, sempre
que suposi l’ internament en un centre sanitari,
els dies es podran gaudir a petició del treballa-
dor / treballadora dins de les dues primeres set-
manes després de la intervenció de forma frac-
cionada.

h) Per realitzar exàmens finals i altres pro-
ves eliminatòries o definitives en centres ofici-
als, proves selectives per a l’accés a places de
diferent categoria convocades per l’Administra-
ció es disposarà de 1 dia, el de l’examen.

El treballador que treballi la tarda anterior
a l’examen podrà canviar-se de torn o be aga-
far-se’l com a dia d’assumptes propis, amb una
antelació de 15 dies.

i) L’empleat amb un fill menor de 12 mesos
té dret a un permís d’una hora diària d’absèn-
cia del treball per lactància per atendre’l. Aquest
període de temps pot ésser dividit a voluntat del
treballador en 2 fraccions, o bé, substituït per
una reducció de 1 hora de la jornada de treball.
Si el pare i la mare treballen, aquest dret només
pot ser exercit per l’un o l’altre, tot acreditant
que l’altre no l’ha sol·licitat.

En el cas de part múltiple, el permís serà d’un
número igual d’hores al nombre de fills, tenint
en compte que en el supòsit que el pares i la mare
treballin aquest període es podrà dividir entre
ambdós.

Aquest permís és extensible amb els matei-
xos requisits i condicions als casos d’adopció i
acolliment previ.

j) En el supòsit de part, la treballadora tin-
drà dret a un permís de 16 setmanes ininterrom-
pudes, ampliables, en cas de part múltiple, a dues
setmanes més per cada fill o filla a partir del
segon. El període mencionat es distribuirà a
opció de la interessada, sempre que 6 setmanes
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siguin immediatament posteriors al part, podent
fer ús d’aquestes, el pare, en el cas de mort de
la mare.

No obstant el que disposa l’apartat anterior,
i sense perjudici de les sis setmanes immediata-
ment posteriors al part de descans obligatori per
a la mare, en el cas que la mare i el pare treba-
llin, aquesta, en iniciar-se el període de descans
per maternitat, pot optar, per què el pare gau-
deixi d’una part determinada i ininterrompuda
del període de descans posterior al part, de
manera 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.

L’opció, exercida per la mare en iniciar-se el
període de descans per maternitat, a favor del
pare, a fi que aquest gaudeixi d’una part del per-
mís, pot ésser revocada per la mare si s’esdeve-
nen fets que facin inviable l’aplicació d’aques-
ta opció, com poden ésser l’absència, la malaltia,
l’accident del pare o l’abandonament de la fa-
mília, la violència o altres causes equivalents,
llevat que aquests tres darrers casos siguin im-
putables a la mare.

k) En el supòsit d’adopció o acolliment d’un
menor de 6 anys, el treballador / treballadora
tindrà dret a un permís de 16 setmanes, ampli-
ables en el supòsit d’adopció o acolliment múl-
tiple en dues setmanes més per fill o filla a partir
del segon, comptades a elecció del treballador
o de la treballadora, bé a partir de la decisió
administrativa o judicial d’acolliment o bé a
partir de la resolució judicial per la qual es con-
cedeix l’adopció. La durada del permís és, així
mateix, de setze setmanes en els supòsits d’adop-
ció o acolliment de menors més grans de sis anys,
quan es tracti d’infants discapacitats o minusvà-
lids, o en els casos que, per les seves circumstàn-
cies i experiències personals o perquè provin-
guin de l’estranger, tinguin especials dificultats
d’inserció social i familiar, acreditades deguda-
ment pels serveis socials competents.

En el cas que el pare i la mare treballin, el
permís s’ha de distribuir a opció dels interessats,
que en poden gaudir de manera simultània o suc-
cessiva, 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 l’apar-
tat o les corresponguin en cas d’adopció o aco-
lliment múltiple.

En els supòsits d’adopció o acolliment inter-
nacional, quan calgui el desplaçament previ dels
pares al país d’origen de l’infant, el permís es-
tablert per a cada cas en aquest apartat es pot
iniciar fins a quatre setmanes abans de la reso-
lució per la qual es constitueix l’adopció o l’aco-
lliment.

l) El treballador / treballadora amb un fill
menor d’un any pot sol·licitar la reducció d’un
terç de la jornada laboral i mantenir el 100% del
sou durant el primer any de vida del fill. Per
obtenir aquesta reducció de jornada de treball,
el treballador / treballadora ha de presentar la
sol·licitud a partir del moment en què es rein-
corpora al treball després del permís per mater-
nitat.

En els supòsits d’adopció o d’acolliment per-
manent o preadoptiu d’un infant menor de tres
anys, en el cas de reducció d’un terç de la jornada
de treball, els empleats tenen dret a percebre el
100% de les retribucions durant les setze setma-

nes, comptades a partir de la finalització del
permís de maternitat per adopció.

Les concessions de les reduccions de jorna-
da que regula aquest 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.

m) El treballador/treballadora té dret a
reduir un terç o la meitat la jornada de treball,
amb una percepció del 80% i del 60%, respec-
tivament, per tenir cura d’un fill menor de 6 anys
o d’una persona disminuïda i també per als qui
tenen a càrrec directe un familiar amb una in-
capacitat reconeguda de més del 65%.

També té dret a reduir la jornada per incapa-
citat física, psíquica o sensorial d’un familiar fins
al primer grau de consanguinitat o afinitat (ex-
cepcionalment, fins al segon grau de consangui-
nitat o afinitat).

La concessió de les reduccions de jornada que
regula aquest article és incompatible amb el des-
envolupament de qualsevol altra activitat eco-
nòmica, remunerada o no remunerada, durant
l’horari que sigui objecte de la reducció.

n) Per deures inexcusables de caràcter públic
o personal, el temps indispensable per complir-
los aquest efecte, es considerarà com a deure
inexcusable aquell que el seu incompliment pot
fer incórrer en suspens als citats, no pot ser pres-
tat a terme mitjançant representant i el seu com-
pliment ve determinat per una norma legal o
decisió administrativa o judicial.

En tot cas es considerarà assimilat al concepte
de deure inexcusable de caràcter personal l’aten-
ció a un disminuït físic, psíquic i/o sensorial,
familiar directe de l’empleat públic.

p) El temps indispensable per assistir a vi-
sites, proves o intervencions mèdiques, justi-
ficades, així com en el cas que el treballador/
treballadora hagi d’acompanyar un familiar al
compliment d’algun deure inexcusable a nivell
oficial, fins al primer grau de consanguinitat, el
temps indispensable per assistir a visites, proves
o intervencions mèdiques justificades per serveis
mèdics oficials.

Es disposarà del temps necessari per assistèn-
cia d’embarassades a exàmens i tècniques de
preparació al part.

Caldrà aportar al Servei de Personal els jus-
tificants mèdics corresponents.

q) L’Ajuntament reconeix 9 dies d’assumptes
personals computables com de treball efectiu als
efectes de compliment del còmput d’hores, que
es gaudiran dintre de l’any natural i com a mà-
xim fins al 15 de gener de l’any següent.

Aquests dies es repartiran preferentment i
d’acord amb les necessitats del servei de la
manera següent:

4 dies per Setmana Santa, en 2 torns i les tar-
des no es treballaran

4 dies per Nadal, en 3 torns i no es treballa-
ran les tardes del primer i segon torn.

1 dia de pont
En tots els casos caldrà garantir el funciona-

ment del servei.
El conserge del CEIP Les Llisses haurà de

distribuir els 9 dies d’assumptes personals de la
forma següent:

4 dies per Nadal
2 dies per Setmana Santa
2 dies per les festes de lliure disposició de l’es-

cola
1 dia de lliure disposició

En cas de conflicte s’escoltarà la comissió
paritària mitjançant l’elaboració d’un informe.

Per a la resta de supòsits, s’estarà al que dis-
posa el reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de
30 de juliol.

Pel gaudiment d’aquests permisos el treba-
llador vindrà obligat a realitzar les sol·licituds
d’assumptes personals amb un mínim de 3 dies
i un màxim d’un mes d’antelació. Si no obté
resposta per part del responsable del servei s’en-
tendrà concedit de forma tàcita i automàtica.
S’hauran de gaudir dins del mateix exercici.

Quedaran exempts de gaudir els 9 dies d’as-
sumptes personals aquells treballadors/res amb
una antiguitat inferior a l’any.

En general, serà d’obligat compliment per a
tots els supòsits no recollits en aquest conveni
la Llei 6/2002 de mesures relatives a la concili-
ació del treball amb la vida familiar del perso-
nal de les administracions públiques catalanes.

3. Els permisos regulats en aquest article a
excepció dels 9 dies d’assumptes propis seran
computables com a treball efectiu als efectes de
compliment del còmput d’hores.

Article 15
Llicències i permisos no retribuïts

a) El treballador/treballadora amb més d’1 any
de servei efectiu a la corporació pot sol·licitar lli-
cència sense remuneració per un termini no supe-
rior a 6 mesos i amb reserva del lloc de treball.

Aquestes llicències s’atorguen dins del mes
següent al de la sol·licitud, sempre que les neces-
sitats del Servei ho permetin. La duració acumu-
lada d’aquestes llicències no pot ésser superior
a 6 mesos cada, dos anys. Tampoc no es conce-
diran quan l’empleat públic realitzés ja amb an-
terioritat alguna altra activitat remunerada, lle-
vat que cessés també en aquesta activitat.

b) Per atendre a un familiar fins el segon
grau de consanguinitat en cas de malaltia greu,
es pot concedir una llicència fins a 3 mesos
sense retribució, prorrogables excepcionalment
a 3 mesos més.

c) També es podran gaudir fins a 10 dies a
l’any amb caràcter no retribuït, si les necessitats
del servei així ho permeten i sempre que la sol·-
licitud respongui a causes justificades de l’em-
pleat públic afectat.

Aquesta llicència no retribuïda haurà de sol·-
licitar-se per escrit amb una antelació mínima
de 15 dies (excepte que sigui motivada per ur-
gències personals) i es resoldrà com a màxim 5
dies abans de la data sol·licitada.

Article 16
Excedències

1. El personal fix s’haurà de declarar en si-
tuació d’excedència voluntària, amb reserva del
seu lloc de treball mentre duri aquesta, quan es
trobi en situació de servei actiu en un altre cos
o escala de les administracions públiques, o ofe-
reixi serveis a organismes o entitats del sector
públic i no els correspongui restar en la situació
prevista en el punt 4 d’aquest article.

2. També es podrà concedir excedència vo-
luntària, amb dret a reserva al lloc de treball
mentre duri aquesta, sempre que sigui inferior
a 10 anys, al personal que ho sol·liciti per inte-
rès particular. Per sol·licitar aquesta excedència
serà necessari haver ofert serveis durant 2 anys
a l’Administració.
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Aquesta excedència no podrà tenir una du-
rada inferior a dos anys, ni superior al nombre
equivalent d’anys que s’acrediti de serveis en
l’Administració, i sense límit màxim. La sol·-
licitud de reingrés haurà de formular-se amb una
antelació mínima de 30 dies.

3. Els treballadors i les treballadores també
tindran dret a un període d’excedència volun-
tària, no superior a tres anys, per tenir cura d’un
fill o d’una filla que sigui menor de 6 anys, ja sigui
per naturalesa o per adopció, i es comptarà des
de la data del seu naixement o de la seva adop-
ció. Els fills que vinguin donaran dret altre cop
a un nou període d’excedència.

El període de permanència en aquesta situ-
ació serà computable a efectes de triennis, con-
solidació del grau personal, reserva del lloc de
treball mentre duri l’excedència i drets passius
i el treballador o la treballadora tindrà dret a
assistir a cursos de formació i/o reciclatge.

4. Es concedirà l’excedència per serveis es-
pecials com a conseqüència de la designació del
treballador o la treballadora per ocupar un càr-
rec públic de designació o elecció que impossi-
biliti l’assistència a la feina. L’exercici de càrrec
sindical a l’àmbit Comarcal, Provincial o supe-
rior tindrà la mateixa consideració.

Aquesta excedència dona dret a reingrés
automàtic amb una prèvia petició del treballa-
dor o de la treballadora, al còmput de l’antigui-
tat, a la consolidació del grau personal, i a la
reserva del lloc de treball mentre duri l’excedèn-
cia.

5. Es podrà concedir excedència voluntària
per agrupació familiar, amb una durada mínima
de dos anys i una màxima de quinze, quan el
cònjuge o amb qui conviu resideixi en un altre
municipi per haver obtingut destinació defini-
tiva en l’Administració o Entitat Pública com a
laboral o funcionari.

Article 17
Baixes per malaltia o accident de treball

La presentació del comunicat oficial de ma-
laltia expedit pel facultatiu corresponent serà
obligatòria per part del treballador, el tercer dia
de malaltia i serà renovat setmanalment men-
tre duri la situació d’incapacitat temporal. La
presentació dels comunicats de baixa, de con-
firmació de la baixa així com de l’alta hauran de
ser presentats davant del Servei de Personal en
un termini màxim de 3 dies a l’emissió, la no
presentació dels comunicats si no és per causa
justificada, donarà lloc a una falta disciplinària
de caràcter lleu.

No obstant això i sigui quin sigui el període
de baixa previst, des del primer dia l’empleat
afectat, haurà d’avisar telefònicament al seu
servei corresponent o cap d’Àrea comunicant
la no assistència al treball.

En els supòsits d’incapacitat temporal acre-
ditats mitjançant els comunicats de baixa, i
mentre duri aquesta baixa, l’Ajuntament de
Lliçà de Vall abonarà íntegrament el sou que
percebia l’empleat públic amb anterioritat a l’ini-
ci del període d’incapacitat temporal.

L’Ajuntament es reserva la facultat de com-
provació de les baixes per malaltia.

Article 18
Baixes per maternitat i adopció

A l’inici del període de baixa per maternitat/
adopció i mentre duri la situació de la/del tre-

ballador/treballadora afectat/da, la seva relació
laboral amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall res-
tarà en suspens fins a la reincorporació de la
persona afectada, i es farà càrrec de les seves
retribucions directament la Seguretat Social,
d’acord amb allò establert a la vigent normati-
va laboral.

Tot i això, si durant el període de maternitat/
adopció el treballador /treballadora merités un
nou trienni es reconeixerà des del moment en
què es produeixi i es pagarà en la primera nò-
mina a partir del seu reingrés.

Aquesta suspensió de la relació de la perso-
na afectada amb la corporació comportarà el
prorrateig en les pagues extraordinàries del
període de suspensió.

La corporació proveirà les substitucions que
es produeixin com a conseqüència de les baixes
per maternitat.

Article 19
Violència de Gènere

L’Ajuntament de Lliçà de Vall, es compromet
a adoptar les mesures de protecció integral con-
tra la violència de gènere que es recullen a la Llei
Orgànica 1/2004 de 28 de desembre.

CAPÍTOL 4
Condicions retributives

Article 20
Retribucions

Les retribucions bàsiques i complementàri-
es del personal al servei de l’Ajuntament de
Lliçà de Vall tindran la mateixa estructura i la
mateixa quantitat que les establertes amb caràc-
ter bàsic per a tot el personal al servei de l’Ad-
ministració Pública.

El personal podrà ser retribuït, almenys, pels
següents conceptes:

a) El sou i els triennis que corresponguin al
grup de titulació al qual es pertany. Les quan-
titats seran les que vinguin reflectides a la Llei
de Pressupostos de l’Estat de cada any.

Els drets econòmics reconeguts per la Llei 70/
1978, de 26 de desembre, quant al reconeixe-
ment de serveis fets a qualsevol administració
pública, ja sigui com a funcionari o laboral, s’apli-
caran, amb una sol·licitud prèvia i sense cap
diferència, a tot el personal que faci un servei
a la Corporació.

Els imports d’abonament dels triennis seran
els fixats a la Llei de Pressupostos de l’Estat per
a cada exercici.

La meritació d’un nou trienni s’efectuarà de
conformitat amb la categoria que exerceixi el
treballador/treballadora el dia abans en què es
produeixi la perfecció del nou trienni.

Pel que fa als triennis ja meritats es continu-
aran retribuint d’acord amb la categoria en què
es van perfeccionar.

Com a norma general les dates de pagament
seran les que a continuació es detallen, excep-
cionalment i com a màxim s’hauran d’ingressar
l’últim dia laborable del mes.

2 dies laborables abans de l’últim laborable
del mes.

Les pagues de juny i desembre:
Juny el 27 (les 2)
Desembre 22 (extra)
b) El complement de destinació que corres-

pongui al nivell del lloc que s’ocupi, amb la

quantia que per cada any estableixi la Llei de
Pressupostos de l’Estat.

Es podran percebre complements de destina-
ció superior en funció del grau consolidat per
haver dut a terme amb anterioritat llocs de ni-
vell superior. En cap cas podrà ser superior al
màxim previst per a cada grup.

c) El complement específic retribueix les
condicions particulars de cada lloc de treball
establertes en la Relació de Llocs de Treball.

La suma de la quantia de cadascuna de les
condicions particulars o factors formen el com-
plement específic, amb valor que per a cadas-
cun d’ells es determina a la Taula de Retribu-
cions del Complement Específic.

L’assignació a cada lloc de treball de cadas-
cuna d’aquestes condicions particulars es farà
mitjançant la Relació de Llocs de Treball.

Article 21
Pagues extraordinàries

Les pagues extraordinàries són dues i es
meritaran els mesos de juny i desembre i tin-
dran la quantia d’una mensualitat íntegra.

Els treballadors / treballadores de nou ingrés
percebran la part proporcional al temps treballat
en el moment en què es produeixi la meritació.

Article 22
Altres complements i/o retribucions

1. Complement Específic de nocturnitat:
Els complements específics de nocturnitat i

festivitat quedaran reflectits en la valoració de
llocs de treball tal i com s’estableix a l’article 23
del conveni.

2. Gratificacions i hores extraordinàries:
Les parts signants d’aquest conveni pacte,

conscients de la situació sociolaboral que hi ha
i amb l’objectiu d’afavorir la creació de llocs de
treball, manifesten la voluntat de la no realitza-
ció de serveis extraordinaris tot potenciant-ne
els mecanismes necessaris.

Els serveis extraordinaris fets per cada treba-
llador/treballadora no podran sobrepassar les
vuitanta hores anuals.

Els representants del personal seran infor-
mats de les gratificacions concedides als treba-
lladors/treballadores de la Corporació.

Tindran consideració de treballs fora de la
jornada (hores extraordinàries) els que excep-
cionalment puguin presentar-se més enllà de
l’horari habitual de cada treballador, així com
els desenvolupats en dies considerats com a
descans setmanal a qualsevol centre o servei
públic municipal, que per les seves caracterís-
tiques d’ús o atenció ho requereixi.

Les hores extraordinàries fetes a causa de
serveis extraordinaris realitzats es registraran
cada dia en el full de control o qualsevol altre
sistema semblant, autoritzades pel responsable
respectiu. Aquest full control estarà a disposi-
ció del treballador/treballadora. Es passarà una
relació trimestral de les hores extraordinàries
fetes als representants dels treballadors/treba-
lladores.

A l’efecte de compensació o retribució es
distingiran les hores extraordinàries fetes en
dies laborables o festius, les nocturnes i les noc-
turnes festives. Les nocturnes seran les hores
compreses entre les 22.00 i les 06.00 hores i, les
festives seran les que es facin en dissabtes i diu-
menges, en dies declarats festius en cada calen-
dari laboral anual o en dies de descans setma-
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nal de cada treballador/treballadora. Les noc-
turnes festives seran les hores compreses entre
les 22.00 i les 06.00 hores dels dies expressament
declarats festius en el calendari laboral anual o
en dies de descans setmanal de cada treballador/
treballadora.

La realització de serveis extraordinaris reque-
rirà, necessàriament, la voluntarietat del treba-
llador/treballadora excepte aquelles hores que
derivin de processos electorals i causes sobre-
vingudes per situacions d’emergència (incendis,
protecció ciutadana, catàstrofes, etc.).

La remuneració econòmica dels treballs fora
de jornada o la seva compensació en temps de
repòs quedarà a criteri del treballador. Aque-
lles hores extraordinàries, degudament autorit-
zades que no siguin compensades seran remu-
nerades d’acord amb la següent graella:

G: grup; F: feiners; N: nocturn; FS: festiu;
FN: festiu nocturn.

G F N FS FN
A 18,54 21,63 23,69 25,75
B 17,51 20,60 22,66 24,72
C 15,45 18,54 20,60 22,66
D 14,42 17,51 19,57 21,63
E 13,39 16,48 18,54 20,60

Per a cada 800 hores extraordinàries fetes en
cada servei o col·lectiu s’haurà de crear un nou
lloc de treball. No es tindran en compte, dins
d’aquestes 800 hores, aquelles que correspon-
guin a formació en horari no laboral ni aquelles
que derivin de processos electorals.

Una vegada aprovada la valoració de llocs de
treball s’establirà una nova taula retributiva de
les hores extraordinàries, sempre i quan resul-
ti més beneficiós pel personal municipal.

4. Treballs de categoria diferenciada:
D’acord amb la normativa vigent el personal

al servei de l’Ajuntament té dret a exercir les
funcions corresponents a la seva categoria i lloc
de treball. No obstant això i per necessitats del
servei, se’l podrà destinar provisionalment a
l’execució de tasques diferents i cobrarà sempre
les retribucions complementàries al lloc de tre-
ball que realment estigui ocupant o a les circum-
stàncies específiques del nou treball si aquestes
són superiors a les que percebia en el lloc de
treball d’origen.

Aquesta situació no podrà excedir de sis me-
sos, o el temps normal de convocatòria i provi-
sió de lloc de treball vacant, llevat que el treba-
llador/la treballadora afectat/da hi estigui d’acord.

5. Dietes i desplaçaments:
El personal sotmès a l’àmbit d’aquest conveni

que hagi d’efectuar desplaçaments per raó del
seu servei, causarà dret a les següents indemnit-
zacions de despeses:

a) Desplaçaments dins de la província de
Barcelona: s’abonaran les despeses ocasionades
amb la presentació prèvia dels corresponents
justificants.

b) Desplaçaments a altres llocs: el que esti-
gui previst legal o reglamentàriament.

c) Transport en vehicle propi: Preu per qui-
lòmetre aprovat en les bases d’execució del
pressupost.

d) Transport públic: l’import dels bitllets.
e) Sempre que sigui possible es facilitarà un

vehicle al treballador/treballadora de la Corpo-

ració que hagi d’efectuar desplaçaments per raó
del servei.

Les despeses originades per estada i manu-
tenció fora de la residència habitual es compen-
saran amb dietes prèviament autoritzades. Com
a norma general s’abonarà l’import de les des-
peses de manutenció prèviament justificades.

Article 23
Increment de retribucions

L’increment salarial serà l’augment previst
per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
per tota la funció pública.

Cada any es dotarà un fons addicional per a
la incentivació, modernització i el assoliment
d’objectius i l’increment de qualitat del servei.
La dotació i criteris d’avaluació i distribució
seran determinats per la comissió d’interpretació
i seguiment del Conveni Regulador.

Article 24
Programes sobre ordenació de les retribucions

Donat que el municipi de Lliçà de Vall des de
l’any 2000, en el qual es va fer una valoració dels
llocs de treball de la Corporació per la Diputació
de Barcelona, ha augmentat considerablement
d’habitants, sobrepassant els 5.000, pel que des
de l’any 2002 forma part del Grup 6 de l’estu-
di de la Diputació de Barcelona.

És per això que es considera necessari:
1. Dur a terme durant l’any 2005 l’inici de

l’estudi sobre la valoració de llocs de treball, per
tal d’aconseguir una distribució adequada de
quanties retributives entre els diferents concep-
tes.

2. L’estudi es negociarà amb la Junta - Co-
mitè de personal.

3. Abans de final de cada any es farà una
revisió de l’aplicació de la valoració dels llocs de
treball a fi de corregir anomalies que s’observin
i que s’estudiaran per la comissió paritària.

CAPÍTOL 5
Accés i promoció professional

Article 25
Departament de RRHH i Registre del Personal

1. El Departament de Recursos Humans,
assumeix la gestió tècnica i administrativa de tot
el personal al seu servei.

2. En el Departament de Personal hi hau-
rà un Registre de Personal informatitzat, on
s’inscriurà a tot el personal i a on s’anotaran tots
els actes que afectin a la seva vida administra-
tiva.

En cap cas es podran incloure a la nòmina,
noves remuneracions sense que prèviament l’òr-
gan competent hagi fet resolució o l’acte pel qual
haguessin estats reconegudes.

En el Registre no hi podrà constar cap dada
relativa a raça, religió, filiació sindical, política
o opinió del treballador/a, com tampoc cap in-
forme mèdic.

El personal i els seus representants legals tin-
dran lliure accés al seu expedient.

3. Els representants legals dels treballadors/
treballadores rebran el projecte de pressupost
del Capítol 1, per tal de poder formular esme-
nes en tot allò que afecti les condicions de tre-
ball del personal de la Corporació, perquè pu-
guin ser tingudes en compte abans de l’aprovació
del pressupost de la Corporació.

Article 26
Organització del treball

L’organització del treball és feina de la Cor-
poració, que ha d’establir els sistemes de raci-
onalització, la millora de mètodes i processos i
la simplificació de tasques que permetin un
millor i més alt nivell de prestació de serveis.

Els canvis organitzatius, individuals i/o col·-
lectius que afectin el personal en la modificació
d’alguna de les condicions de treball previstes
en aquest conveni, com també qualsevol norma
que hagi de ser adoptada, la Corporació escol-
tarà l’opinió dels representants del personal (a
través de la Comissió Paritària d’Interpretació
i Seguiment) abans de resoldre.

Article 27
Classificació professional

La classificació professional té per objecte la
determinació i definició de les diferents escales,
grups i empraments en què poden ser agrupats
els funcionaris/es i personal contractat laboral
d’acord amb la titulació o formació exigida, el
lloc de treball i les funcions que exerceixin.

L’escala, grup i emprament defineix la pres-
tació laboral i les funcions a fer i determina la
carrera i promoció professional.

D’acord amb l’article 25 de la Llei 30/1984,
s’estableixen cinc grups de classificació, d’orde-
nació per feina o categories.

El funcionari de carrera té dret, d’acord amb
el que preveu l’article 141 del RDL 781/1986, a
ocupar un lloc de treball adequat a la seva es-
cala o nivell i, com a mínim, a rebre les retribu-
cions que estiguin assignades. Aquest model
també serà d’aplicació al personal laboral.

Article 28
Relació o catàleg de llocs de treball

1. Ha de ser l’instrument tècnic a través del
qual es faci l’ordenació i la classificació dels llocs
de treball i del seu personal, d’acord amb les
necessitats dels serveis, i on es precisen les se-
ves característiques essencials.

2. La relació de llocs de treball o catàleg in-
clourà l’enumeració de la totalitat dels llocs de
treball existents en l’organització, ordenats per
àrees de gestió, i expressats de la següent ma-
nera:

a) Denominació i característiques essencials
(activitat professional, categoria, funcions, res-
ponsabilitat, etc.).

b) Grup o grups de classificació i retribuci-
ons bàsiques i complementàries assignades, que
concorden amb la taula retributiva de cada any.

c) Naturalesa (funcionari o laboral).
d) Requisits, competències i perfil professi-

onal exigits per la seva execució, mèrits, forma-
ció específica, etc.

e) Codi numèric d’identificació.
f) Situació individualitzada (vacant, cobert

definitiu o provisional, o amb reserva).
g) Sistema d’accés.
3. D’acord amb la seva potestat d’auto-orga-

nització, la Corporació es reserva el dret a re-
alitzar

quants estudis consideri oportuns, respecte la
definició dels llocs de treball i les seves funcions.

D’aquests estudis es facilitarà copia a la re-
presentació dels treballadors.

4. L’Ajuntament de Lliçà de Vall haurà d’ela-
borar un nou catàleg 2 mesos després de l’apro-
vació del present conveni. Aquesta relació de
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llocs de treball haurà de negociar-se en el marc
de la mesa general de negociació.

5. Anualment, la Corporació plantejarà l’ac-
tualització de la plantilla orgànica i la relació de
llocs de treball, en el marc de la mesa de nego-
ciació i amb caràcter previ a l’aprovació dels seus
pressupostos. La creació, supressió o modificació
de llocs de treball es farà per mitjà de les rela-
cions de llocs de treball.

6. La relació de llocs de treball és pública.
Aquesta comprendrà totes les places i catego-
ries tant de personal fix com l’eventual, o el de
caràcter temporal.

Article 29
Oferta Pública d’Ocupació

1. El conjunt de vacants que hi hagi en la
plantilla i d’acord amb la relació de llocs de tre-
ball formen l’oferta pública d’ocupació, estant
vacants els llocs de treball dotats pressupostà-
riament que no estiguin ocupats per personal fix
de plantilla amb caràcter definitiu i que no es-
tiguin reservats per permís, excedència forço-
sa o incapacitat temporal no superior a 18 me-
sos.

2. L’Ajuntament es compromet a què els llocs
de treball que actualment són ocupats amb ca-
ràcter temporal, passin a ser coberts definitiva-
ment durant la vigència del conveni, mitjançant
la realització d’una oferta pública d’ocupació.

3. L’oferta pública serà negociada amb els
representants dels treballadors/es, que vetllarà
per la promoció del personal existent a la plan-
tilla.

4. Per tal de fomentar la promoció interna del
personal de la Corporació, les places de nova
creació que puguin representar una millora
professional pels treballadors que compleixin els
requisits establerts per a la plaça, es farà la con-
vocatòria de l’esmentada mitjançant el sistema
de promoció interna. En el cas que aquesta
quedi deserta es farà mitjançant el sistema lliure.

Article 30
Selecció de personal i provisió de llocs de treball

L’accés a la condició d’empleat/da públic/a i la
selecció del personal s’ha de fer d’acord amb el
règim jurídic aplicable a cada cas mitjançant con-
vocatòria pública, en la qual es garantirà el com-
pliment dels principis constitucionals d’igualtat,
mèrit, capacitat i publicitat.

La representació dels treballadors/es tindrà
dret a participar en la formació de l’oferta pú-
blica d’ocupació i en els processos de selecció
de tot el personal. En aquest sentit les bases de
les convocatòries hauran de ser informades pels
representants dels treballadors/es de forma
prèvia a la seva aprovació.

En el procés selectiu, la representació del
personal designarà un representant per formar
part de l’òrgan selectiu com a vocal amb veu i
sense vot. L’esmentat representant haurà de
tenir titulació acadèmica o professional d’igual
o superior nivell a l’exigida per accedir a la plaça
que es convoqui.

Quan s’hagin de produir contractacions tem-
porals per a substitucions es crearan bosses de
treball les quals es regiran sota el criteri de llista
d’espera d’acord amb les puntuacions de les
proves selectives efectuades amb anterioritat per
aquella categoria. S’estudiarà la possibilitat que
en aquestes bosses de treball puguin accedir
altres col·lectius (aprenents, plans d’ocupació,

etc.) que hagin prestat serveis en aquesta admi-
nistració.

Article 31
Seguiment de la Contractació

1. L’Ajuntament donarà coneixement als re-
presentants dels treballadors/es de cada contrac-
tació que es faci.

2. De les subcontractacions, assistències i
actes de naturalesa administrativa i mercantil,
que afectin a les polítiques de personal, seran
informats amb caràcter trimestral els Represen-
tants de Personal.

Article 32
Adscripcions provisionals i comissions de serveis

1. Els llocs de treball es podran ocupar per
mitjà d’una adscripció provisional únicament als
següents supòsits:

a) Remoció o cessament en un lloc de treball
obtingut per concurs de mèrits.

b) Provinents d’amortització de llocs.
c) Nou ingrés al servei actiu sense reserva del

lloc de treball.
d) Per raons de salut en els casos d’embaràs

o període de lactància.
e) Per raons de servei.
2. En casos excepcionals i amb reserva del

lloc de treball, el personal podrà desenvolupar
temporalment llocs o funcions diferents a les
concretes del seu lloc de treball en els casos
següents:

a) Per raons tècniques dels serveis a oferir
que exigeixi la col·laboració de persones amb
especials condicions professionals.

b) Per la realització de tasques en el cas que
hi hagi un volum de feina més alt i que no pu-
guin ser ateses pel personal que habitualment
ofereix aquests serveis.

c) Per a l’acompliment temporal d’un lloc de
treball de provisió.

3. L’assignació de funcions o l’adscripció
provisional es farà sempre per mitjà d’una re-
solució motivada entre el personal del mateix
grup i categoria o el que formant part d’un grup
inferior o diferent categoria ostenti titulació a
la formació que es requereix. Tot això es comu-
nicarà als Representants de Personal, pel temps
imprescindible o, per un termini màxim de 2
anys.

La seva durada podrà prorrogar-se per acord
amb els Representants de Personal.

4. El personal en comissió de serveis percebrà
la totalitat de les seves retribucions d’acord amb
el que li pertoqui pel lloc de treball que desen-
volupa quan siguin superiors a les que venia per-
cebent. En cap cas les seves retribucions podran
minvar.

Els serveis oferts mitjançant adscripció pro-
visional o comissió de serveis podran comptar-
se a efectes de mèrits o consolidació del grau o
categoria personal.

5. S’estableix la possibilitat de signar convenis
de col·laboració entre l’Ajuntament i centre do-
cents perquè els seus alumnes puguin realitzar
les pràctiques per a completar la seva formació
a l’Ajuntament de Lliçà de Vall. Es nomenarà
un tutor per fer el seguiment de les pràctiques,
el qual haurà de redactar un informe final. En
cap cas podrà ocupar una plaça de la plantilla
del personal, i per continuar com empleat/em-
pleada haurà de superar el corresponent procés
selectiu.

Article 33
Carrera professional

A l’efecte de carrera administrativa, com de
retribucions, els llocs de treball es classifiquen
en els diferents nivells de complement de des-
tinació.

Tot treballador i tota treballadora té un grau
personal que es correspon com a mínim amb el
nivell de la seva categoria inicial.

Per tal de definir aquest grau personal, la
Comissió d’Interpretació i Seguiment realitzarà
un treball d’estudi del grau personal de cadas-
cun dels treballadors/es de l’Ajuntament de
Lliçà de Vall.

No obstant això, el personal que desenvolupi
un lloc amb un nivell superior consolida per cada
dos anys de serveis ininterromputs, o tres amb
interrupció, el grau superior en dos nivells al que
posseís, sense que en cap cas pugui superar el
que correspongui al lloc desenvolupat.

El grau personal superior també es podrà
consolidar amb la superació de cursos específics
i altres requisits específics, que es determinin pel
Ple de la Corporació i amb una negociació prèvia
amb els Representants de Personal.

El procediment d’accés a aquests cursos es
farà per concurs i tenint en compte criteris de
mèrits i capacitat.

Les normes per aplicació a cada cas concret
dels trams de complement de destí, segons el
grup, quedaran supeditades a l’aprovació del
catàleg i valoració dels llocs de treball, respec-
tant els mínims establerts:

Grup A: tram de complement de destí 20-30.
Grup B: tram de complement de destí 16-26.
Grup C: tram de complement de destí 11-22.
Grup D: tram de complement de destí 9-18.
Grup E: tram de complement de destí 7-14.
Quan un treballador s’incorpori a un nou

grup, li serà aplicat el nivell inferior de comple-
ment de destí d’aquest grup.

Cada 2 anys de permanència en un nivell de
complement de destí, suposarà un increment de
destí, suposarà un increment de 2 punt de com-
plement de destí, fins al nivell màxim que cor-
respon al grup on es troba el treballador.

Quan un treballador ocupa una plaça de plan-
tilla que correspon a un grup superior al que ell
pertany se li aplicarà almenys el nivell mínim de
complement de destí que correspongui a la plaça
de plantilla que ocupa.

La permanència de 2 anys o més en un nivell
de complement de destí consolida el mateix in-
dependentment de la plaça de plantilla que
s’ocupi a partir d’aquell moment.

Si un/a empleat/ada se li assigna la responsa-
bilitat de coordinar un equip de persones, se li
assignarà el nivell de complement de destí mà-
xim que correspongui al seu grup.

Article 34
Promoció interna

1. La promoció interna consisteix en l’ascens
des d’una categoria d’un grup de titulació infe-
rior a un altre de superior, o be d’una categoria
professional a una altra de diferent dins del
mateix grup.

2. A l’efecte de promoció professional, l’as-
cens es farà per sistemes de concurs o concurs-
oposició subjectes als principis d’igualtat, mè-
rit i capacitat entre el personal que tingui la
titulació i els requisits demanats per al lloc en
la relació de llocs de treball, així com una anti-
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guitat d’almenys dos anys en el grup al qual per-
tanyin. Aquest sistema aquí establert és l’únic
possible per accedir, de forma definitiva, a un
grup superior.

3. La titulació no serà un requisit indispen-
sable per accedir a categories o ocupacions del
grup C, des de categories afins del grup D, i
del E al D amb una antiguitat de 10 anys o de
5 i amb la superació d’un concurs específic de
formació al qual s’accedirà per criteris objec-
tius.

En les proves de selecció i en la fase de con-
curs, es tindrà en compte, entre d’altres, tenir un
grau determinat, la valoració del treball fet en
altres llocs, els cursos de formació i perfeccio-
nament superats i l’antiguitat.

4. La Corporació es compromet a donar
publicitat de les places de promoció interna. Els
criteris de promoció s’adequaran a la legisla-
ció vigent.

5. Els representants de personal formaran
part dels Tribunals, amb veu i sense vot, de to-
tes les proves de selecció de personal, tant a les
de promoció interna com a les d’oferta pública
d’ocupació.

6. La formació és un element substancial del
dret al treball, per això les parts signants d’aquest
conveni Regulador reconeixen el dret preferent
dels empleats públics a promocionar-se per ob-
tenir places de categoria superior que estiguin
vacants a l’Ajuntament. Per fer possible aquesta
promoció, les parts signants d’aquest Conveni
Regulador fixen el següent:

Reconèixer el dret dels empleats públics lo-
cals a rebre una formació amb perspectives a la
promoció dins de l’Administració.

Que els procediments de selecció s’adaptin
per tal de facilitar la promoció dels empleats
públics de categories inferiors, valorant especi-
alment la capacitació rebuda i els mèrits acumu-
lats.

L’Ajuntament es reservarà un nombre de
places vacants a determinar per la Comissió
Paritària d’Interpretació i Seguiment del present
Conveni Regulador per a promoció interna i
d’acord amb la legislació vigent, però mai serà
inferior al 50%. S’hi podran presentar a aquestes
places de promoció interna tots aquells empleats
públics de la corporació que reuneixin els requi-
sits necessaris. En el cas de ser una sola plaça la
convocada, primer es farà la promoció interna,
i en el cas de quedar deserta, es convocarà en
oposició lliure.

Facilitar l’adaptació de l’horari dels emple-
ats/des públics/ques per assistir als cursos de
promoció professional, sempre que l’organitza-
ció del servei ho permeti.

7. En el cas que s’amortitzi algun lloc de tre-
ball no vacant, es proveirà al personal afectat un
altre lloc de treball, almenys de la mateixa ca-
tegoria o nivell equivalent, i sense detriment de
les seves retribucions bàsiques i complementà-
ries. Sempre que hi hagi llocs vacants adequats
a la categoria de la persona que ocupa el lloc
amortitzat.

8. Durant el procés de nova assignació a un
nou lloc de treball, es percebran les retribucions
per tots els conceptes de l’últim lloc desenvolu-
pat, excepte el complement específic.

9. La Corporació es compromet a facilitar
l’ampliació o reducció de la jornada dels contrac-
tats a jornada parcial que voluntàriament es vul-
guin acollir, atenent als anys d’antiguitat a l’em-

presa, i les necessitats del servei on desenvolupa
el seu treball.

Article 35
Formació professional

La formació s’entén com un procés i neces-
sitats d’aprenentatge personal i en grup on con-
corren l’anàlisi de pràctiques, informació, conei-
xements i capacitació i el desenvolupament de
valors i habilitats orientats a aconseguir noves
respostes i conductes organitzatives i una millor
capacitació per tal d’afrontar els nous reptes.

La Corporació procurarà la formació perma-
nent, tant teòrica com pràctica de tot el perso-
nal comprès en l’àmbit del present Conveni Re-
gulador, mitjançant la seva participació en cursos
d’especialització i perfeccionament, i sempre
que aquests contribueixin a una millor presta-
ció del servei.

1. La Corporació destinarà anualment una
partida pressupostària mínima equivalent a
0,14% del Capítol 1 dels pressupostos munici-
pals, per a la formació i perfeccionament del
personal laboral i funcionari. De forma paral·-
lela cada any s’elaborarà un Pla de Formació del
personal al servei de l’Ajuntament de Lliçà de
Vall que haurà de ser negociat entre la Corpo-
ració i la representació del Personal.

2. Les accions formatives podran ser de 2
tipus:

Organitzades per la Corporació.
Individuals o col·lectives, organitzades per

altres Institucions o empreses.
Els treballadors/res hauran de participar en els

cursos de reciclatge que els siguin oferts. En aquest
cas el temps destinat a la realització dels cursos,
comptarà plenament com de treball efectiu.

Es garanteix el dret de tots els/les treballadors/
es a accedir a cursets de formació i reciclatge adi-
ents al seu nivell, categoria i condicions profes-
sionals, en un pla d’igualtat i publicitat.

En el supòsit que algun/a treballador/a sol·-
liciti de fer algun altre curs en què estigui inte-
ressat, s’estudiarà la seva viabilitat.

Les accions formatives individuals, a petició
de l’interessat, no contemplades en el Pla de For-
mació, que tenint relació amb la pròpia feina
municipal hagin estat autoritzades, seran abo-
nades per la Corporació.

Pel responsable de la Corporació es donarà
trasllat als representants del Personal, de tots
aquells cursos i tota aquella informació que pu-
bliquin els Diaris Oficials i sigui d’interès pel
col·lectiu d’empleats.

La Corporació es compromet a l’organitza-
ció, bé per ella o per altres institucions, de cur-
sos de català per a tot el personal que vulguin
voluntàriament assistir-hi.

L’Ajuntament es farà càrrec de les dietes,
quilometratge, quotes d’inscripció i altres des-
peses que el curs de formació comporti.

Article 36
Funcionarització

1. La Corporació, amb negociació prèvia amb
la representació sindical i en el marc de la Mesa
de Negociació, definirà tots aquells llocs de tre-
ball coberts per personal laboral que hagin de
ser exercits per personal funcionari, d’acord amb
el que disposa la Llei 23/1988, de 28 de juny; i
amb la finalitat que pugin participar en les pro-
ves selectives d’accés i/o promoció als cossos i
escales als quals s’adscriguin aquests llocs.

2. Als processos de funcionarització que es
poguessin establir se’ls aplicarà com a mínim els
següents criteris:

a) Les proves seran adequades al nivell pro-
fessional del Cos o Escala corresponent.

b) Com a norma general, les convocatòries
es faran de manera sectorialitzada i s’exigiran
coneixements relacionats amb les tasques que
s’hauran de dur a terme en l’àrea d’activitat cor-
responent.

c) En el marc de la Mesa de Negociació es
podran establir criteris puntuals per l’adminis-
tració dels processos sobre la funcionarització.

CAPÍTOL 6
Condicions socials

Article 37
Fons Social

El fons social serà distribuït pels següents
conceptes:

1. El personal que tingui al seu càrrec un
disminuït físic, psíquic o sensorial, que convis-
qui o depengui econòmicament d’ell/ella, rebran
un ajut especial per aquest concepte per un
import de 180 euros mensuals.

2. Pel naixement de cada fill, rebrà un ajut per
import de 150 euros.

3. En cas de matrimoni o unió de fet, s’abo-
narà al personal afectat un ajut per una sola
vegada per import de 300 euros.

4. Tots els empleats públics amb una antigui-
tat mínima de 10 anys a la Corporació rebran
amb caràcter general en el moment de jubilar-
se una gratificació extraordinària per una sola
vegada, de 1.600 euros.

El personal que es jubili amb una antiguitat
inferior rebrà una gratificació proporcional als
anys treballats.

5. La corporació abonarà les despeses ínte-
gres derivades de la renovació del permís de
conduir que per la seva comesa específica con-
dueixi habitualment vehicles oficials.

6. La Corporació atorgarà un ajut econòmic
al personal que cursi estudis en centres ofici-
als o reconeguts, que tinguin relació directa
amb el seu treball. Aquest ajut consistirà a sub-
vencionar el 50% de l’import de la matrícula
i fins un màxim de 300 euros. No es subvenci-
onarà en cap cas les assignatures repetides.

Quantia del fons:
La quantia d’aquest fons social serà fixada

anualment i sortirà d’un estudi previ que elabo-
rarà la Comissió Paritària de les incidències dels
3 anys de durada del conveni.

Normativa per a la concessió d’ajuts socials
a favor del personal municipal

Objecte:
L’objecte d’aquest Reglament és determinar

els supòsits i el procediment per a l’atorgament
d’ajuts socials a favor dels empleats municipals.

Beneficiaris:
Seran beneficiaris d’aquests ajuts tot el perso-

nal municipal inclòs en l’àmbit d’aplicació del con-
veni col·lectiu Laboral i del pacte de condicions de
Treball dels funcionaris de l’ajuntament de Lliçà
de Vall, que tinguin una antiguitat mínima d’1 any.

Gestió de la borsa:
La distribució del fons social entre els dife-

rents conceptes es farà mitjançant la Comissió
Paritària, que es reunirà a primers de desembre
per procedir a la distribució de la borsa. Aquesta
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Comissió podrà decidir compensar els possibles
excedents d’algun dels conceptes amb les man-
cances d’altres. Si en finalitzar l’any existeix un
sobrant en aquesta partida s’acumularà a la con-
signació del següent exercici.

La distribució del fons de la borsa social es
realitzarà en funció dels següents criteris:

1. Treballadors i treballadores de l’Ajunta-
ment de Lliçà de Vall.

Els treballadors/es hauran de sol·licitar i jus-
tificar les ajudes de la borsa mitjançant instància
al Registre General de l’Ajuntament fins el dia
30 de novembre. Les demandes generades durant
el mes de desembre es resoldran l’any següent.

Per sol·licitar ajudes medico sanitàries s’haurà
d’acompanyar la documentació següent:

1. Original de la factura o de l’imprès que jus-
tifica la despesa realitzada, degudament emplenat
per l’establiment que hagi lliurat la pròtesi o pel
facultatiu, segons quina pròtesi es tracti.

A la factura o imprès justificació hi hauran de
constar les següents dades:

Nom del pacient a qui s’ha implantat la prò-
tesi.

Nombre de peces implantades ( en el cas que
siguin més d’una), de manera desglossada i amb
especificació de l’import unitari.

Data de l’adquisició i nom de l’establiment o
facultatiu amb la corresponent signatura i segell.

2. Original de la prescripció facultativa, en el
cas de pròtesis en les qual se n’exigeix la presen-
tació.

3. Declaració realitzada en el mateix imprès
de la instància, en la qual es manifestí el següent:

a) Que les despeses de la pròtesi per a la qual
se sol·licita l’ajuda no són cobertes per la Segu-
retat Social. Si es cobreixen parcialment, se n’ha
d’indicar la quantia.

Conceptes subvencionables
S’entendrà per pròtesis allò que es refereix a

ortopèdia en general, atenció bucal, ulleres i
lents de contacte.

Quedaran excloses de l’ajuda les pròtesis de
les quals es fa càrrec la Seguretat Social.

Si la Seguretat Social abona part de la factura,
només es percebrà la diferència entre aquest im-
port i la quantia que assigna en concepte d’ajuda
pel present Conveni Regulador. La quantia de
l’ajut serà del 50% de la factura fins a un màxim
de 180 euros.

Conceptes subvencionables de protecció
medico sanitàries:

a) Per lentes òptiques, la quantia serà del
50% de la factura fins a un màxim de 180 euros
per persona i any.

b) Per tractaments odontològics, la quanti-
tat serà del 50% de la factura fins a un màxim
de 180 euros per persona i any.

c) Per aparells ortopèdics, la quantitat serà
del 50% de la factura fins a un màxim de 180
euros per persona i any.

d) Per aparells audiòfons, la quantitat serà
del 50% de la factura fins a un màxim de 180
euros per persona i 4 anys.

La sol·licitud de l’Ajut per a ulleres comple-
tes serà incompatible amb el de renovació de vi-
dres o muntures, excepte si es trenquen involun-
tàriament durant la jornada laboral o per motius
de feina, llavors l’ajut serà de l’import total de la
factura.

Hi haurà ajudes econòmiques per a tracta-
ments i medicaments en casos de malalties o
accidents d’especial gravetat o durada.

Article 38
Bestretes reintegrables

Cada treballador podrà demanar una bes-
treta anual reintegrable com a màxim de dos
mensualitats netes, a retornar, sense interes-
sos, en 12 terminis prorrogables, essent potes-
tat exclusiva de la Corporació la concessió
d’aquestes bestretes, limitant la seva quantitat
i forma de reintegrament atenent a les circum-
stàncies concretes de la persona sol·licitant, i
la disponibilitat de Tresoreria de la Corpora-
ció, en cada moment. En cas de denegació es
posarà en coneixement de la Comissió Pari-
tària.

La sol·licitud s’efectuarà mitjançant instàn-
cia raonada. Es concedirà o denegarà en el ter-
mini màxim de 10 dies. En cas de no ser conce-
dida es comunicarà al treballador els motius de
la mateixa.

Article 39
Assistència jurídica

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.

Per tot el personal que desenvolupi treballs
que puguin derivar responsabilitat civil o penal
per l’exercici de llurs càrrecs, es contractarà una
pòlissa d’assegurança a càrrec de la Corporació,
atenent a les diferents situacions dels col·lectius
professionals.

Article 40
Cobertura de riscos

1. La Corporació tindrà l’obligació de con-
tractar i mantenir una pòlissa col·lectiva amb una
Entitat Asseguradora a favor de totes les per-
sones al seu servei, així com dels beneficiaris que
aquestes anomenin per escrit davant de la com-
panyia i se’n lliurarà una còpia a cada treballador
i treballadora.

Aquesta pòlissa garantirà la cobertura indi-
vidual dels riscos que a continuació es detallen
i, com a mínim, per les quantitats que s’expres-
sen:

a) Per mort derivada o no d’accident labo-
ral, 30.000 euros.

b) Per invalidesa permanent absoluta deri-
vada o no d’accident laboral, 60.000 euros.

c) Per invalidesa permanent total derivada
o no d’accident laboral, 30.000 euros.

Les anteriors quantitats tindran la vigència del
present conveni.

Article 41
Premis d’antiguitat

S’estableix una gratificació en concepte d’an-
tiguitat per serveis prestats a aquest Ajuntament,
segons el següent barem:

25 anys de servei: 1 mensualitat.

CAPÍTOL 7
Seguretat i salut laboral

Article 42
Normativa aplicable

Serà d’aplicació la Llei 31/1995, de 8 de no-
vembre, de prevenció de riscos laborals, així com
el desenvolupament reglamentari que es faci
d’aquesta Llei i el Pla de seguretat, higiene i
Salut laboral aprovat per l’Ajuntament.

Article 43
Composició del Comitè de Salut Laboral

El nombre de delegats de prevenció en repre-
sentació dels treballadors, que formaran part del
Comitè de Salut Laboral, serà l’establert a l’arti-
cle 35.2 de la LRPL, tenint en compte a efectes del
còmput, la totalitat de treballadors (funcionaris/
laborals) de l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

Els representants dels empleats públics en el
Comitè de Seguretat i Salut exerciran com a
delegats de prevenció, amb les funcions espe-
cífiques en matèria de prevenció de riscos en el
treball següent:

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

b) Informar i formar els empleats/des públics
en hores de feina.

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

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

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

e) Paralitzar les activitats quan s’apreciï
l’existència d’un risc greu, inevitable i immi-
nent, i sol·licitar la convocatòria urgent del
Comitè de Seguretat i Salut.

f) Ser consultats prèviament a l’hora de pren-
dre decisions sobre inversions i despeses o mo-
dificacions de processos de treball que puguin
tenir alguna repercussió sobre el medi ambient
- en particular, el control d’emissions i el trac-
tament de deixalles- i conèixer el compliment
de les disposicions legals que hi hagi.

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

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

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

CAPÍTOL 8
Drets sindicals i representació col·lectiva

SECCIÓ 1
Drets i garanties sindicals

Article 44
Llibertat sindical

L’Ajuntament de Lliçà de Vall garanteix el
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dret a la lliure sindicació dels empleats/des pú-
blics i a la no discriminació, perjudici o sanció,
perquè siguin afiliats a un sindicat o perquè
exercitin els drets sindicals. Seran d’aplicació allò
previst per la Llei 9/1987 de 12 de juny, d’òrgans
de representació, determinació de les condici-
ons de treball i participació de personal al ser-
vei de les Administracions Públiques; la Llei 7/
1990, de 19 de juliol, de negociació col·lectiva i
participació en la determinació de les condici-
ons de treball dels treballadors/treballadores
municipals, i la Llei Orgànica 11/1985, de 2
d’agost de llibertat sindical.

Article 45
Seccions sindicals

La Corporació facilitarà a la representació del
personal i a les Seccions Sindicals, els mitjans
materials necessaris pel compliment de les se-
ves funcions,

Article 46
Crèdit sindical

1. Els membres que formin part del comitè
de Personal disposaran cadascun d’un crèdit de
20 hores mensuals per desenvolupar la seva tasca
sindical, les quals es podran acumular en un sol
membre de cada secció sindical.

2. El Comitè de Personal té l’obligació de
comunicar a l’Ajuntament, quins seran els mem-
bres que acumularan les hores destinades a ac-
tivitats sindicals i la manera com es redistribuiran
aquestes.

3. Les hores dedicades a la negociació col·-
lectiva no s’inclouran dins del crèdit d’hores
sindicals de què disposin els membres de la Jun-
ta-Comitè de Personal o seccions sindicals

4. Els membres que formin part del Comitè
de Personal podran acumular les hores mensuals
a la qual es refereix l’article 51.1 quan no es facin
efectives al llarg de l’any i disposar d’elles en un
sol mes, sempre que aquesta disposició es faci
dintre del mateix any.

SECCIÓ 2
Facultats i competències de la Junta-Comitè de
Personal

Article 47
Facultats de la Representació col·lectiva

El Comitè de Personal gaudirà per a tots els
seus membres de les garanties sindicals següents:

1. Obertura d’expedient contradictori en cas
de sancions per faltes greus o molt greus en la
qual s’escoltarà, a més de la persona interessada,
la els representants legals del personal.

2. Lliure expressió individual o col·legiada de
les seves opinions en les matèries que siguin
competència del càrrec que representin

3. Facultat de publicar i distribuir sense per-
torbar la feina les comunicacions d’interès labo-
ral o social que creguin necessàries.

4. Garantia de no ser discriminat en la pro-
moció econòmica o professional a causa de
l’exercici de la representació sindical, mentre
l’exerceixin la representació i dins de l’any se-
güent d’expirar a aquesta.

Article 48
Competències de la Representació col·lectiva

Els representants legals del personal com a
òrgan de representació dels empleats/ades
municipals tindran dret a ésser escoltats en

qualsevol millora organitzativa i tindrà entre
d’altres les competències següents:

1. Rebre notificació sobre els assumptes de
personal que afectin el conjunt dels empleats/
des municipals.

2. Emetre informe de caràcter previ en un
termini de 3 dies, que es comptaran des de la
data de notificació, llevat que s’hagués de resol-
dre en un període més breu, en les matèries
següents:

Acords plenaris en matèria de personal.
Acords i resolucions que suposin modifica-

cions de règim jurídic, sancions i règim general
de prestacions de serveis. El Comitè de Perso-
nal podrà emetre informe en qualsevol altre
tipus d’expedients en matèria de personal que
suposi alguna modificació del règim jurídic exis-
tent.

Article 49
Obligacions de la Representació Col·lectiva

L’òrgan de representació, amb independència
de la seva obligació de complir i respectar el que
s’ha pactat en l’àmbit de les seves competències,
s’obliga expressament a:

1. Desenvolupar tasques d’estudi, de treball
i d’assistència a l’acció sindical del personal al
servei de l’Administració.

2. Guardar secret professional, individual i
col·lectiu, en totes les matèries que la corporació
els comuniqui confidencialment.

3. Notificar a la corporació qualsevol canvi
de membre que es produeixi.

Article 50
Òrgans de representació i negociació

Serà d’aplicació allò establert a la normativa
vigent per a ambdós règims (la Llei 9/1987 de 12
de juny, d’òrgans de representació, determinació
de les condicions de treball i participació de per-
sonal al servei de les administracions públiques;
la Llei 7/1990, de 19 de juliol, de negociació col·-
lectiva i participació en la determinació de les
condicions de treball dels empleats públics i la
Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost de llibertat
sindical.

Article 51
Assemblees sectorials i generals

Es podran fer totes les assemblees que siguin
convocades dins de l’horari laboral, amb un lí-
mit de 18 hores per a les que siguin en àmbit
sectorial i/o general i, amb un límit de 18 hores
anuals per a les assemblees de seccions sindicals.

Article 52
Mitjans materials

Els representants legals del personal així com
les seccions sindicals disposaran d’un taulell
d’anuncis en cada edifici municipal.

S’estudiarà la possibilitat de dotar d’una sala
de reunions.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1. Durant el període de vigència del present
Conveni Regulador s’impulsarà el procés de re-
gularització del personal laboral i funcionarit-
zació. Abans de finalitzar el termini de vigència
del conveni, es determinaran els llocs a funci-
onaritzar per la comissió específica de funcio-
narització i, posteriorment, s’efectuaran els
processos selectius pertinents.

2.
2.1 D’acord amb les disposicions que esta-

bleix la normativa vigent amb relació a les di-
ferents modalitats contractuals temporals s’es-
tableixen els criteris següents:

a) Contractes d’interinitat.
Quan l’objecte d’aquesta modalitat contrac-

tual sigui la de cobrir provisionalment una va-
cant per a la substitució de treballadors (IT, ma-
ternitat, permisos no retribuïts, etc.) que tinguin
una durada inferior a 1 any, restaran subjectes
a la normativa laboral.

Els contractes amb durada superior a 1 any
restaran subjectes a l’aplicació del conveni en
la seva integritat.

Pel que fa a les condicions econòmiques serà
d’aplicació l’establert en conveni.

b) Contracte per obra o servei determinat.
Les condicions laborals del personal contrac-

tat sota aquesta modalitat seran les expressa-
ment fixades en el contracte d’acord amb els
programes i subvencions als quals correspon-
guin, així com la que sigui d’aplicació d’acord
amb la normativa laboral, excepte pel que fa a
vacances i dies d’assumptes propis, i sempre i
quan la seva durada sigui superior a 1 any.

Els contractes que se signin sobre aquesta
modalitat seran informats prèviament per la
Comissió de Seguiment del Conveni.

c) Contractes eventuals per acumulació de
tasques.

Les condicions laborals del personal contrac-
tat sota aquesta modalitat seran les expressa-
ment fixades en el contracte, així com la que sigui
d’aplicació d’acord amb la normativa laboral.

Els contractes amb durada superior a 1 any
restaran subjectes a l’aplicació del conveni en
la seva integritat.

Pel que fa a les condicions econòmiques serà
d’aplicació l’establert en conveni.

Els contractes que se signin sobre aquesta
modalitat seran informats prèviament per la
Comissió de Seguiment del Conveni.

2.2 Les sol·licituds de prestacions socials del
personal amb contracte i que porti més d’un any
a l’Ajuntament seran debatudes a la Comissió
Paritària de Seguiment i Interpretació del Conveni.

2.3 D’acord amb les previsions fetes en
aquesta disposició addicional així com a l’arti-
cle 39 d’aquest conveni, els serà d’aplicació la
normativa laboral prevista a l’Estatut dels Tre-
balladors, excepte en els drets reconeguts a la
normativa laboral i que la seva equivalència en
aquest conveni millori allò establert a l’ET.

3. La Comissió de Valoració de llocs de tre-
ball farà anyalment una revisió puntual de de-
terminats llocs de treball i les possibles actua-
litzacions.

4. El present conveni serà d’aplicació a partit
de la seva aprovació pel Ple i amb caràcter re-
troactiu des de l’1 de gener de 2005.

DISPOSICIÓ FINAL

La Corporació posarà a la disposició dels
representants legals del personal els mitjans
necessaris perquè aquest Conveni Regulador
tingui la publicitat necessària i sigui conegut per
la totalitat dels empleats públics, així aquest
Conveni Regulador un cop hagi estat publicat
als diaris oficials, serà imprès i tramès de forma
individual a cada empleat públic de l’Ajunta-
ment de Lliçà de Vall.
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ANNEX 1

Escola bressol municipal els ninots
Calendari escolar
El Calendari laboral de l’Escola Bressol es

regirà pel calendari establert pel Departament
d’ Educació de la Generalitat de Catalunya per
als centres docents.

El personal de cuina es regirà pel mateix ca-
lendari.

El personal de l’Escola Bressol comença el dia
1 de setembre i acaba el 20 de juliol (a excep-
ció de l’auxiliar de cuina de la tarda que comença
el dia 15 de setembre i acaba el 30 de juny).

De l’1 al 14 de setembre el personal prepa-
ra l’inici de curs, l’horari serà reduït, de 9 a 14
hores.

De l’1 al 20 de juliol la jornada laboral de les
mestres és de 9 a 14 hores (l’horari de direcció
serà de 10 a 15 h). La jornada laboral de les cui-
neres és de 9.30 h a 15.00 h. A les auxiliars edu-
cadores, durant el mes de juliol, se’ls adequarà
el seu horari (respectant el total d’hores contrac-
tades) depenent de les necessitats de l’escola.

Les vacances d’estiu són del 21 de juliol al 31
d’agost (ambdós inclosos)

Els dies festius estaran marcats pel Departa-
ment d’Educació de la generalitat de Catalunya
i per l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

Dies festius de lliure disposició: 2 dies durant
el curs escolar que s’escolliran el mes de setem-
bre i que seran aprovats pel Consell Escolar,
procurant coincidir amb els altres centres esco-
lars del municipi.

Jornada laboral del personal docent de l’Es-
cola Bressol Municipal:

Hores de permanència en el centre:
30 hores lectives amb infants.
5 hores complementàries, les quals es concre-

taran a començament de curs (es podran fer de
13 a 14 h o de 8 a 9 h).

2,30 hores de treball setmanal, no necessàri-
ament al centre per fer informes, recerca de
material i d’informació, reunions, participació
en xerrades, cursets, etc.)

Estiuet:
Comprèn del dia 21 fins el 31 de juliol. L’ho-

rari és des de les 7.30 hores fins a les 15 hores.
El número de personal que l’atendrà dependrà
dels infants inscrits. El personal responsable
(educadores, direcció i cuineres) s’oferiran vo-
luntàriament i es remuneraran els seus serveis
a més a més de la mensualitat, ja que és perío-
de de vacances d’estiu.

ANNEX 2

Vestuari del personal
L’Ajuntament de Lliçà de Vall facilitarà a tots

els empleats públics les peces de roba o equips
de treball i vestuari que pertoquin al seu lloc de
treball. A totes les persones que utilitzin ciclo-
motors o motos de l’Ajuntament, se’ls dotarà de
casc homologat, així mateix, a tots que per la
seva feina han de treballar habitualment al car-
rer encara que plogui, se’ls dotarà d’equip de
pluja.

El lliurament del vestuari d’hivern es farà
abans del 15 d’octubre i el d’estiu, abans del 15
d’abril.

Als empleats de nova incorporació subjectes
a dur vestuari se’ls en lliuraran dos jocs complets.

Els representants legals del personal partici-

parà decisivament en la selecció de les peces de
roba a adquirir.

És obligatori per a tot el personal afectat, l’ús
de l’uniforme complet, en tot moment.

El personal que realitzi Plans d’Ocupació se’ls
hi proporcionarà peces de roba en funció de la
tasca concreta a realitzar i el període en què duri
la prestació de serveis.

Les peces que es lliuraran als col·lectius, se-
ran les següents:

a) Personal de neteja:
2 bates d’estiu i dues d’hivern.
1 parell de calçat a l’hivern i un parell a l’es-

tiu.
b) Personal de la brigada d’obres i serveis:
Estiu (cada any o quan sigui necessari):
2 pantalons.
1 jersei.
2 camises màniga curta.
1 parell de calçat.
Hivern (cada any o quan sigui necessari):
2 pantalons i 2 jerseis.
2 camises.
1 parell de calçat.
Anorac cada 3 anys o quan sigui necessari.
Guants de feina cada 3 anys.
Botes d’aigua i equip de pluja cada 3 anys o

quan sigui necessari.
c) Monitors i coordinador d’Educació Físi-

ca:
2 xandalls, un anorac, dos parells de sabati-

lles esportives, dues samarretes i uns pantalons
d’estiu cada any.

d) Treballadores familiars:
2 bates cada any.
e) Personal Escola Bressol:
2 bates o xandall d’estiu i dues bates o xan-

dall d’hivern cada any.
2 parells de sabatilles o esclops.

ANNEX 3

Col·lectiu brigada municipal

1. Preàmbul.
D’acord amb el Pacte-Conveni dels emple-

ats i empleades públiques al servei de l’Ajunta-
ment de Lliçà de Vall, el personal de la briga-
da municipal i l’equip de govern municipal han
arribat als acords que per tractar-se d’un perso-
nal amb unes característiques especials, supo-
sen una modificació de les condicions generals
recollides al Pacte-Conveni d’aplicació a la resta
d’empleats i empleades públiques de l’Ajunta-
ment.

Així doncs els articles següents són d’aplicació
específica pel personal de la brigada municipal
i són d’aplicació principal per damunt de les
mateixes matèries regulades en Pacte-Conve-
ni aplicable a la resta d’empleats i empleades
públiques.

2. Calendari/jornada/horaris.

Article 1
Calendari i jornada laboral

Són laborables tots els dies de l’any llevat dels
que a continuació es relacionen:

a) 104 dies - equivalents a dissabtes i diumen-
ges.

b) 12 festes oficials fixades per la Generali-
tat de Catalunya.

c) 2 festes locals fixades per l’Ajuntament.
d) 24 i 31 de desembre fins a les 14 hores.
e) 23 dies laborables de vacances anuals.
La Comissió Paritària revisarà el calendari de

festes anuals i proposarà la formula compensa-
tòria d’aquells dies festius no gaudits, vetllant
majoritàriament per compensar-ho en 1 pont.

Article 2
Jornada i Horaris

2.1 Condicions generals dels horaris
2.1.1 La jornada laboral del personal de la

brigada municipal serà la mateixa que es deter-
mini per a la resta d’empleats i les empleades pú-
bliques de l’Ajuntament, d’acord amb allò es-
tablert a l’article 7 número 2 i 3 del conveni -
pacte.

2.1.2 La distribució horària de la brigada mu-
nicipal queda establerta de la següent manera:

a) Horari ordinari comprés entre mesos se-
tembre-maig:

De dilluns a dijous: de 8.00 a 13.00 hores; de
14.30 a 17.30 hores.

Divendres: de 8.00 a 13.30 hores.
b) Horari d’estiu comprés entre mesos de

juny-agost:
De dilluns a dijous: de 6.30 a 14.00 hores.
Divendres: de 6.30 a 13.30 hores.
c) Horari de Cap de Setmana:
De dimecres a dissabte: de 8.00 a 13.00 hores;

de 14:30 a 17.30 hores.
Diumenge: de 8.00 a 12.00 hores.

3. Altres retribucions.

Article 3
Serveis Extraordinaris

El personal de la Brigada cobrirà en tot cas
les necessitats del Servei Municipal fora de l’ho-
rari habitual mitjançant torns rotatoris, equi-
tatius i opcionals, sempre que sigui possible, en-
tre els seus membres (notificades amb una
antelació de 48 hores), percebent les hores ex-
traordinàries en metàl·lic o compensant-les en
festius segons el quadre exposat a l’article 21.2
del Conveni Regulador.

Article 4
Treball de categoria diferenciada

D’acord amb la normativa vigent el personal
laboral al servei de l’Ajuntament té dret a exercir
les funcions corresponents a la seva categoria i
lloc de treball. Això no obstant i per necessitats
del servei, se’l podrà destinar provisionalment
a l’execució de tasques diferents i cobrarà sem-
pre les retribucions complementàries al lloc de
treball que realment estigui ocupant o a les cir-
cumstàncies específiques del nou treball, si
aquestes són superiors a les que percebia en el
lloc de treball d’origen.

Aquesta situació no podrà excedir de sis
mesos o el temps normal de convocatòria i pro-
visió del lloc de treball vacant, llevat que el tre-
ballador afectat hi estigui d’acord.

4. Condicions socials.

Article 5
Vestuari

L’Ajuntament facilitarà el material i vestuari
adequats per al bon funcionament del servei,
alhora que també s’ajustarà a les necessitats de
cada treballador i el seu àmbit de feina.
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La roba que correspongui al període d’estiu
s’haurà de lliurar abans del 15 d’abril, i la d’hi-
vern, abans del 15 d’octubre.

5. Normativa aplicable.

Article 6
Resta de condicions laborals

Tota la resta d’articles, així com totes les dis-
posicions addicionals, els hi serà d’aplicació al
personal de la brigada municipal el Conveni
Regulador aprovat pels empleats i empleades
públiques al servei de l’Ajuntament de Lliçà de
Vall mitjançant acord de Ple de data 25 de no-
vembre de 2005.

(06.040.164)

*

DEPARTAMENT
DE COMERÇ, TURISME
I CONSUM

EDICTE
de 19 de gener de 2006, sobre acords de la Co-
missió de Preus de Catalunya.

La Comissió de Preus de Catalunya, d’acord
amb la normativa reguladora del Decret 149/
1988, i amb les atribucions conferides pel De-
cret 164/1993, d’1 de juny, modificat pel Decret
251/1996, de 5 de juliol, en la sessió de 22 de
desembre de 2005 va prendre els acords que es
detallen a continuació.

Vistos els informes dels serveis territorials dels
departaments competents en aquesta matèria,
així com l’informe tècnic emès per la Secreta-
ria de la Comissió, i examinat, si escau, l’infor-
me preceptiu emès per la corporació local cor-
responent, es va resoldre el següent:

AIGÜES

Exp. A-175/05.
Aigües de Matadepera, SA. Subministrament a
Matadepera.

Contractes existents amb especificació de cabal
contractat que es factura com a mínim

Tarifes de subministrament EUR/m3

Cabals contractats
Fins a 30 m3/abonat/mes ........................ 0,7582
De més de 30 m3/abonat/mes
o de fora del TM Matadepera .............. 0,9356
Excés de consum contractat
Fins a 150 m3/abonat/mes ...................... 1,3809
Excés de 150 m3/abonat/mes ................ 1,6222

Nous contractes a partir de l’1 de gener de 2001

Quota de servei: 6,2605 EUR/abonat/mes.

Tarifes de subministrament EUR/m3

Fins a 6 m3/abonat/mes .......................... 0,6561
De 6 a 12 m3/abonat/mes ....................... 1,1825
Excés de 12 m3/abonat/mes .................. 1,4746

Les tarifes que s’autoritzen podran aplicar-se
als consums que es produeixin a partir de l’en-
demà de la data de l’acord de la Comissió de
Preus de Catalunya.

Exp. A-179/05.
CASSA Aigües i Depuració, SL. Subministra-
ment a Palau-solità i Plegamans.

Ús domèstic

Quota fixa de servei (*) EUR/mes
Habitatges tipus A ..................................... 1,14
Habitatges tipus B ..................................... 1,90
Habitatges tipus C ..................................... 2,85
Habitatges tipus D ..................................... 3,80
Habitatges tipus E ..................................... 4,75
Habitatges tipus F ...................................... 5,70

Tarifes de subministrament (**) EUR/m3

Fins a 10 m3/abonat/mes ........................ 0,2419
De 11 a 18 m3/abonat/mes ..................... 0,5042
Excés de 18 m3/abonat/mes .................. 1,0084

Ús no domèstic (industrial, comercial i obres)

Quota fixa de servei EUR/mes
Diàmetre comptador 13 mm .................... 3,80
Diàmetre comptador 15 mm .................... 3,80
Diàmetre comptador 20 mm .................... 7,60
Diàmetre comptador 25 mm .................... 9,50
Diàmetre comptador 30 mm .................. 11,40
Diàmetre comptador 40 mm .................. 13,30

Quota fixa de servei EUR/mes
Diàmetre comptador 50 mm .................. 15,20
Diàmetre comptador 65 mm .................. 17,10
Diàmetre comptador 80 mm .................. 20,90
Diàmetre comptador 100 mm ................ 22,80
Diàmetre comptador 150 mm ................ 24,70

Tarifes de subministrament EUR/m3

Fins a 15 m3/abonat/mes ........................ 0,3002
De 15 a 30 m3/abonat/mes ..................... 0,8328
Excés de 30 m3/abonat/mes .................. 1,4155

Ús boques contra incendis

Quota fixa de servei EUR/mes
De 30 mm o 1 polzades ........................... 11,40
De 50 mm o 2 polzades ........................... 15,20
De 65 mm o 2,5 polzades ........................ 17,10
De 80 mm o 3 polzades ........................... 20,90
De 100 mm o 4 polzades ......................... 22,80

Tarifa de subministrament: 1,4155 EUR/m3.

(*) Els tipus d’habitatge corresponen als de-
finits a les Normes bàsiques per a instal·lacions
interiors de subministrament d’aigua, Ordre
ministerial de 9 de desembre de 1975 (BOE
13.1.1976).

(**) Quan el nombre de persones per habi-
tatge sigui superior a 3, el volum corresponent
al primer tram es determina a partir de la dotació
bàsica (100 l/persona/dia), incrementat en 3 m3

per persona addicional. Així mateix, el consum
del segon i tercer tram d’acord amb la taula
següent:

nombre persones

habitatge 1r tram 2n tram 3r tram
0-3 <=10 >10<=18 >18

4 <=13 >13<=24 >24

5 <=16 >16<=30 >30

6 <=19 >19<=36 >36

7 <=22 >22<=42 >42

n <=3n+1 >3n+1<=6n>6n —-

Per a l’acreditació del nombre de persones de
cada habitatge CASSA Aigües o Depuració, SL,
aplicarà aquesta bonificació a aquells abonats
que tinguin concedit aquest procediment per
part de l’Agència Catalana de l’Aigua, segons
Decret del nou Reglament.

Les tarifes que s’autoritzen podran aplicar-se
als consums que es produeixin a partir de l’en-
demà de la data de l’acord de la Comissió de
Preus de Catalunya.

Exp. A-181/05.
Ajuntament de Mollet del Vallès (SOREA, SA).
Subministrament a Mollet del Vallès.

Quota fixa de servei
(segons diàmetre comptador) EUR/mes

Fins a 13 mm .............................................. 1,60
De 15 mm ................................................... 3,20
De 20 mm ................................................... 5,31
De 25 mm ................................................... 7,45
De 30 mm ................................................. 10,63
De 40 mm ................................................. 21,32
De 50 mm ................................................. 32,04
De 65 mm ................................................. 42,70
de 80 mm .................................................. 54,45
De 100 mm ............................................... 74,72


