
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7245"Î"703404229 51915

RESOLUCIÓ
VTG1583414229."fg"49"fg"lwp{."rgt"nc"swcn"gu"fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnkecek„"fgn"
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans per als anys 2006-2009 (codi de conveni núm. 0808202).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus 
treballadors el dia 16 de març de 2007, i de conformitat amb el que disposen l’article 
90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 
de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l’article 11.2 de la 
Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; el 
Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència de serveis de l’Estat a la 
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"ogfkcek„."ctdkvtcvig"k"eqpeknkcek„="gn"Fgetgv"
326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del 
Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 gener, d’estructuració i de rees-
vtwevwtcek„"fg"fkxgtuqu"fgrctvcogpvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"
223/2004, de 9 de març, de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració 
fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"3;214227."fg"35"fg"ugvgodtg."fg"tgguvtwevwtcek„"rctekcn"
fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"k"Kpf¿uvtkc="gn"Fgetgv"64314228."fg"4:"fg"pqxgodtg."fg"
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments 
fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k"gn"Fgetgv"79214228."fg"3;"fg"
desembre, d’estructuració del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per als anys 2006-2009 (codi de conveni 
p¿o0"2:2:424+"cn"Tgikuvtg"fg"eqpxgpku"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"fgn"Fgrctvcogpv"
de Treball a Barcelona.

Ï4" Fkurquct"swg"gn"vgzv"guogpvcv"gu"rwdnkswk"cn"FQIE0

Barcelona, 27 de juny de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball per al personal laboral de l’Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans per als anys 2006-2009

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Àmbit personal i funcional

1. El present Conveni serà d’aplicació al personal en actiu de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans i afectarà el personal laboral inclòs a la plantilla orgànica 
owpkekrcn0"Tguvc"gzen”u"fÓcswguv"Eqpxgpk"gn"rgtuqpcn"fg"eqpÝcp›c0
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40" Kiwcnogpv"cswguv"Eqpxgpk"ugtxkt§"fg"octe"rgt"cnu"fkhgtgpvu"qticpkuogu"swg"
puguin crear-se i serà d’aplicació en aquests, sempre que afecti l’àmbit personal 
regulat en el present article amb les excepcions establertes en aquest.

Article 2
Àmbit temporal

1. El present Conveni tindrà una duració de 4 anys, estenent-se la seva aplicació 
fgu"fg"nÓ3"fg"igpgt"fg"4228"Ýpu"cn"53"fg"fgugodtg"fg"422;."codfwgu"fcvgu"kpenqugu."
eqpukfgtcpv/ug"rtqttqicv"rgt"v§ekvc"tgeqpfweek„"uk"pq"gzkuv‡u"fgp¿pekc"gzrtguuc"fg"
qualsevol de les parts per a la seva rescissió o revisió, formulada per qualsevol d’elles 
amb una antelació mínima de 2 mesos a la data del venciment del Conveni.

2. La seva entrada en vigor es produirà un cop sigui signat pels representants 
dels treballadors i els òrgans de representació de l’Ajuntament i sigui aprovat i 
tcvkÝecv"rgn"Rng"fg"nc"eqtrqtcek„."rtqegfkpv/ug"Ýpcnogpv"c"nc"ugxc"rwdnkecek„"gp"gn"
fkctk"qÝekcn"swg"eqttgurqpiwk0

3. En el supòsit que l’aprovació d’aquest acord o, en tot cas, la seva publicació 
fos posterior a la data d’1 de gener de 2006, els seus efectes seran retroactius a 1 
de gener de 2006.

4. Mentre no sigui expressament aprovat el següent Conveni, el present quedarà 
prorrogat a excepció del que respecta als efectes econòmics, els quals tindran el 
ocvgkz"vtcevcogpv"swg"guvcdngkzk"gn"Iqxgtp"fg"nÓGuvcv"c"nc"Nngk"fg"rtguuwrquvqu"
generals respecte als seus treballadors, i que serà aplicable al personal laboral de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, a excepció que s’arribi a un altre acord 
salarial.
70" Pq"qduvcpv"gn"swg"uÓkpfkec"cn"rtkogt"rct§itch"fgn"rtgugpv"ctvkeng."nc"xkiflpekc"

del Conveni col·lectiu establerta en 4 anys, queda condicionada al compliment per 
ambdues parts de l’establert en aquest.

Article 3
Eqorngogpv"cf"rgtuqpco"k"xkiflpekc"fg"nc"eqpfkek„"ofiu"dgpgÝekquc

1. Es respectaran i mantindran ad personam, estrictament a títol individual o 
col·lectiu, les condicions econòmiques que fossin superiors a les establertes en el 
present Conveni.
40" Pq"qduvcpv"ckz”."uqncogpv"okvlcp›cpv"nc"pgiqekcek„"eqnángevkxc."swgfctcp"

progressivament absorbides amb les millores econòmiques que es vagin acordant 
i produint.

Article 4
Comissió Paritària de Vigilància: composició i funcions

1. Es crearà una Comissió Mixta de Seguiment per a la interpretació, vigilància 
k"eqornkogpv"fgn"rtgugpv"Eqpxgpk0"Kpkekct§"ngu"ugxgu"cevwcekqpu"gp"gn"vgtokpk"fg"37"
dies des de l’aprovació i signatura del Conveni.

2. Correspondrà a la Comissió de Seguiment les funcions d’assessorament i 
informació de règim interior, interpretació de les clàusules del Conveni, vigilància 
del compliment del que ha estat pactat, estudi de l’evolució de les relacions entre 
codfwgu"rctvu"k."gp"igpgtcn."vqvgu"ngu"cevkxkvcvu"gpecokpcfgu"c"chcxqtkt"nÓgÝe§ekc"
del present acord, així com aquelles que es trobin establertes per la legislació en 
vigor.

3. La Comissió de Seguiment estarà formada per 8 membres, 4 dels quals seran 
representants del consistori i els 4 restants seran representants dels treballadors, 
2 dels quals seran escollits pel Comitè de Personal i la Junta/delegat entre els seus 
membres i 2 en representació de les seccions sindicals legalment constituïdes i que 
tinguin representació en el Comitè o a la Junta de Personal/delegat. Cada representació 
designarà un membre suplent, que assistirà a les reunions en cas d’impossibilitat 
d’un dels titulars de la Comissió.



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7245"Î"703404229 51917

4. Cada una de les parts que constitueixen la Comissió de Seguiment podrà 
designar un assessor que comparegui a les reunions periòdiques. En el supòsit 
swg"swcnugxqn"fg"ngu"rctvu"hgu"¿u"fÓcswguv"ftgv."jq"rquct§"gp"eqpgkzgogpv"fg"nÓcnvtc"
rgtswfl."cnjqtc."rtqegfgkzk"c"nc"fgukipcek„"uk"jq"guvkoc"qrqtv¿0

5. La Comissió es reunirà, amb caràcter ordinari, com a mínim un cop al tri-
mestre. De forma extraordinària es reunirà a petició de qualsevol de les parts, per 
escrit i amb indicació de l’ordre del dia o la incidència a tractar, i amb una antelació 
mínima de 48 hores hàbils a la data de la reunió.

6. S’aixecarà acta de cada sessió, ordinària i extraordinària, en la qual quedaran 
recollits els acords i decisions adoptats. Els acords adoptats per la Comissió de 
Ugiwkogpv"rcuuctcp"c"nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"Nqecn."c"nc"rtkogtc"uguuk„"swg"cswguvc"
celebri, per a la seva aprovació, moment a partir del qual seran vinculants.

7. Les normes de funcionalitat de la present Comissió seran determinades de 
ocpgtc"eqpugpuwcfc"k"vkpftcp"nc"Ýpcnkvcv"fÓcrnkect."qdlgevkxcogpv"k"cod"tkiqt."gn"
contingut del present Conveni col·lectiu.
:0" Pq"rqft§"cewfkt/ug"c"nc"xkc"fg"eqpÞkevg"eqnángevkw"ugpug"eqpgkzgogpv"pk"rcu"

previ per la Comissió Paritària, que arbitrarà les mesures de solució en la recerca 
k"qdvgpek„"fÓceqtf0"Pq"qduvcpv"ckz”."codfwgu"tgrtgugpvcekqpu"ceqtfgp"kpeqtrqtct"
cn"Eqpxgpk"nc"Tguqnwek„"fg"44"fg"igpgt"fg"3;;4"*FQIE"fg"34"fg"hgdtgt"fg"3;;4+"
sobre el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació 
k"Ctdkvtcvig"fg"Ecvcnwp{c."k"gp"kfflpvke"ugpvkv."uk"guecw."c"nÓqticpkv¦cek„"EGOKECN."
resolucions que tindran caràcter vinculant per a ambdues parts.

CAPÍTOL 2
Jornada, calendari laboral i vacances

Article 5
Jornada laboral

1. La jornada laboral per a tot el personal subjecte al present Conveni serà de 
1.505 hores com a màxim en anys normals i de 1.512 hores com a màxim en anys 
de traspàs.

2. En l’esmentat règim de jornada s’inclouen els 30 minuts diaris i continus de 
descans, a què té dret tot aquell personal que faci una jornada laboral de més de 6 
hores continuades, considerats com de treball efectiu, no acumulables diàriament. 
L’esmentat període no podrà, en cap cas, afectar la bona marxa del servei i, en 
funció d’aquest, serà establert l’horari general de l’esmorzar. En les àrees o llocs 
on sigui necessari establir torns, l’horari d’esmorzar, pel que es destinen 30 minuts 
diaris de descans, es realitzarà, entre el personal assignat a aquells, en 2 torns amb 
nc"Ýpcnkvcv"fg"pq"fgucvgpftg"nÓghgevkxkvcv"fgn"ugtxgk0

3. L’horari de treball com a norma general serà de 8 a 15 hores a excepció de 
determinats llocs de treball que per la seva singularitat pot ser un altre, quedant 
tgÞgevkv"c"ngu"eqttgurqpgpvu"Ývzgu"fguetkrvkxgu"fg"ecfc"nnqe"fg"vtgdcnn0
UÓceqtfc"gp"cswguv"rwpv"wpc"Þgzkdknkvcv"jqt§tkc"fg"37"okpwvu."gzenwukxcogpv"c"

l’entrada del treball, a recuperar durant el mes següent.
a) Brigades municipals d’obres i de jardineria: del mes d’abril al mes d’octubre, 

ambdós inclosos, el seu horari de treball serà de les 7 del matí a les 2 de la tarda. Del 
mes de novembre al mes de març, l’horari serà de les 8 del matí a les 3 de la tarda. 
Gnu"vtgdcnncfqtu"cod"wp"Ýnn"ogpqt"fg"8"cp{u"cn"ugw"e§ttge"rqftcp"qrvct"c"ocpvgpkt"
tot l’any l’horari de 8 del matí a 3 de la tarda.

b) Brigada municipal d’electricistes: el seu horari serà de 7 del matí a les 2 de 
la tarda el torn de matí i de tres quarts de 2 de la tarda a tres quarts de 9 de la nit 
el torn de tarda.

El servei de guàrdia començarà el divendres a les 20.45 hores i acabarà el diu-
menge a les 24 hores. Té com a objectiu donar resposta a les possibles urgències 
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relacionades amb l’àmbit d’actuació de la brigada d’electricitat així com l’atenció 
d’actes culturals i socials.
Pq"gu"eqpukfgtct§"wtiflpekc"ecr"vtgdcnn"rgpfgpv"fg"nc"lqtpcfc"ncdqtcn0
També resten exclosos del servei de guàrdia tots els actes i treballs relacionats 

cod"nc"Hguvc"Oclqt."Pcfcn"k"Hktc"Rcncw0
El límit màxim d’hores de servei durant una setmana de guàrdia serà de 14 hores, 

i en cas de ser superat es procedirà a l’abonament de l’excés en concepte d’hores 
extres.

El personal de guàrdia té l’obligació d’estar localitzable mitjançant un telèfon 
mòbil i no podrà abandonar el servei sense abans haver trobat un substitut que 
garanteixi el servei.

El personal de guàrdia disposarà del mitjans, a nivell particular, per poder des-
rnc›ct/ug"cn"ofiu"t§rkfcogpv"rquukdng"Ýpu"cn"nnqe"qp"uÓjcik"rtqfw•v"nÓgogtiflpekc0

c) Escoles bressol
Jornada docent: de 9 a 13 hores i 30 minuts i de 15 a 17 hores, de dilluns a diven-

dres amb un total de 1.248 hores lectives anuals i en anys de traspàs s’afegiran 6 
hores i 30 minuts d’una jornada més aquesta quantitat.

Jornada no docent: un total de 257 hores i en anys de traspàs s’afegiran 30 minuts 
a aquesta quantitat i es destinaran a la realització d’informes, projecte curricular, 
seguiment de les programacions, decoració de l’escola, formació continuada, atenció 
als pares, reunions, etc. El pla de distribució serà presentat cada mes al Servei de 
Recursos Humans de l’Ajuntament.

Calendari de les escoles bressol
Gn"ecngpfctk"ncdqtcn"fg"ngu"gueqngu"dtguuqn"uÓcfcrvct§"cn"swg"fkurquk"nc"Igpgtcnkvcv"

en matèria educativa i a títol orientatiu serà el següent:
Any 2007
Horari lectiu
Del 8 de gener al 29 de juny i del 6 de setembre al 21 de desembre, ambdós 

inclosos.
Horari no lectiu
Del 2 al 13 de juliol, ambdós inclosos i els dies 3, 4 i 5 de setembre.
Setmana Santa, del 2 al 9 d’abril ambdós inclosos.
Vacances d’estiu, del 27 de juliol al 31 d’agost, ambdós inclosos.
Pcfcn."kpkek"gn"46"fg"fgugodtg0
Any 2008
Horari lectiu
Del 7 de gener al 27 de juny i del 4 de setembre al 22 de desembre, ambdós 

inclosos.
Horari no lectiu
De l’1 al 15 de juliol, ambdós inclosos i els dies 1, 2 i 3 de setembre.
Setmana Santa del 17 a 24 de març, ambdós inclosos.
Vacances d’estiu del 25 de juliol al 29 d’agost ambdós inclosos.
Pcfcn."kpkek"gn"45"fg"fgugodtg0
Any 2009
Horari lectiu
Del 7 de gener al 26 de juny i del 4 de setembre al 23 de desembre.
Horari no lectiu
De l’1 al 15 de juliol ambdós inclosos i els dies 1, 2 i 3 de setembre.
Setmana Santa, del 6 al 13 d’abril ambdós inclosos.
Vacances d’estiu, del 28 de juliol al 31 d’agost ambdós inclosos.
Pcfcn."kpkek"gn"46"fg"fgugodtg0
El mes de juliol serà no lectiu del dia 1 al dia 15 així com els 3 primers dies de 

setembre. La resta de dies de juliol serà per compensar les hores no lectives realit-
¦cfgu"fg"ofiu"fwtcpv"gn"ewtu."ckz‡"eqo"xcecpegu0"Rgt"Pcfcn"ugtcp"eqorgpucfgu"nc"
resta d’hores d’excés.
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Per altres tasques escolars, que es realitzaran sempre a criteri de l’equip pedagògic 
com a exemple:

Realització de jornades de portes obertes: els membres de l’equip pedagògic 
swg"jk"rctvkekrkp"rgtegdtcp"wpc"itcvkÝecek„."gp"nc"p”okpc"eqttgurqpgpv"cn"ogu"fg"
la seva realització, de 71,77 euros per a l’exercici 2007 i s’actualitzen cada exercici 
cod"nÓKRE"fg"Ecvcnwp{c0
Eqn”pkgu<"uÓguvcdngkz"wpc"itcvkÝecek„."c"rgtegdtg"rgt"vqvgu"ngu"gfwecfqtgu"

participants de les escoles bressol, de 103,48 euros per a l’exercici 2007, a per-
egdtg"cn"ogu"fg"lwp{="cswguvc"swcpvkvcv"uÓcevwcnkv¦ct§"ecfc"gzgtekek"cod"nÓKRE"
de Catalunya.

Les educadores suplents disposaran d’1 hora no lectiva al mes per a reunions.
f+" Gueqnc"fg"O¿ukec
d.1 Calendari laboral
El calendari laboral estarà regit pel que marqui el calendari escolar del Depar-

vcogpv"fÓGpugp{cogpv"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"rgt"cnu"egpvtgu"fqegpvu"pq"
universitaris, si bé amb les particularitats següents:
Fgu"fg"nc"Ýpcnkv¦cek„"fg"ngu"encuugu"Ýpu"cn"37"fg"lwnkqn"k"fg"nÓ3"fg"ugvgodtg"Ýpu"c"

l’inici de les classes, els professors realitzaran les tasques que l’equip directiu con-
sideri oportunes per al bon funcionament del centre, com tancar el curs, preparar 
el nou curs, confeccionar horaris, revisar programacions, revisar materials i espais, 
valoració per àrees del passat i el futur curs, etc.

En el període comprès entre el 16 i el 31 de juliol, el personal de l’Escola Muni-
ekrcn"fg"O¿ukec"guvct§"gzgorv"fÓcuukuvkt"cn"egpvtg"gp"eqpegrvg"fg"ngu"jqtgu"gzvtgu"
realitzades durant el curs escolar en l’organització i assistència dels concerts de la 
mateixa.

d.2 Vacances d’estiu
Gn"rgtuqpcn"fg"nÓGueqnc"fg"O¿ukec."eqo"c"rgtuqpcn"fqegpv."vkpft§"ftgv"c"ngu"xc-

cances que s’estableixen a l’article 8 del present Conveni.
d.3 Hores no lectives
El còmput total d’hores lectives de tot el professorat a la setmana és de 179,50. 

Es reconeix un 10% més d’aquestes hores com a hores no lectives a partir de l’1 
de setembre de 2007 i a distribuir proporcionalment a les hores que actualment 
realitzen els membres d’aquest col·lectiu.

e) Recepcionistes i telefonistes
Ajuntament:
Matins, de dilluns a divendres, de 7.55 a 14.25 hores. Tarda, de dilluns a diven-

dres, de 14.25 a 20.55 hores, excepte el dijous, en què l’horari s’incrementarà en 1 
hora més.
Fkuucdvg."Ýpu"c"nc"tgcnkv¦cek„"fgn"e”orwv"ugvocpcn."gu"hct§"cnvgtpcvkxcogpv"rgt"

part del personal adscrit al servei, l’horari de 9 a 13 hores.
Can Cortès:
Matins, de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores.
Tarda, de dilluns a divendres, de 16 a 22 hores.
Fkuucdvg."Ýpu"c"nc"tgcnkv¦cek„"fgn"e”orwv"cpwcn"fÓjqtgu."cnvgtpcvkxcogpv"rgt"rctv"

del personal adscrit al servei, l’horari de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores.
60" Nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"gu"eqorwvct§"fg"ocpgtc"swg"cn"rtkpekrk"k"cn"Ýpcn"fg"nc"

jornada els treballadors es trobin en el seu centre de treball.
5. A les àrees o llocs on sigui necessari establir torns, l’horari d’esmorzar, al qual 

es destinen 30 minuts diaris de descans, es realitzarà, entre el personal assignat a 
cswgnnu."gp"4"vqtpu<"gn"rtkogt"fgu"fg"ngu";"c"ngu";052"k."gn"ugiqp."fgu"fg"ngu";052"Ýpu"c"
ngu"32"jqtgu."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"pq"fgucvgpftg"nÓghgevkxkvcv"fgn"ugtxgk0

6. Tindran dret a una reducció de la jornada de treball de, com a màxim, la meitat 
i amb la reducció de, com a màxim, un terç de les seves retribucions i com a mínim 
d’1 hora i amb la reducció proporcional de les seves retribucions, els treballadors 
que ho sol·licitin, atenent les següents clàusules:
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a) Els que per raó d’ordre legal tinguin al seu càrrec directe algun menor de 6 
anys, o alguna persona discapacitada física, psíquica o sensorial, qualsevol que 
sigui la seva edat, i que no realitzi cap activitat retribuïda.
d+" Rgt"ocncnvkc"q"kpecrcekvcv"h‡ukec"fg"swcnugxqn"hcoknkct"Ýpu"c"ugiqp"itcw"fg"

eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv0
Swcpv"c"icwfkt"nc"tgfweek„"fÓwp"vgt›"fg"nc"lqtpcfc."uÓcpcnkv¦ctcp"ngu"rgvkekqpu"fg"

manera individualitzada i la Comissió de Seguiment farà la valoració de si es pot 
gaudir la reducció de manera acumulada o no. En el supòsit d’adopció, en el cas que 
el nen adoptat tingui els límits d’edat que estableix la llei, s’aplicarà per analogia el 
mateix que s’aplicaria en cas que fos biològic.

Article 6
Calendari laboral
30" Gn"ecngpfctk"ncdqtcn"eqortgpft§"ngu"hguvgu"qÝekcnu."swg"ugtcp"ngu"swg"cpwcnogpv"

crtqxk"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k"uÓchgigkz"c"cswguvgu."gnu"4"fkgu"hguvkwu"ofiu."
en qualitat de festes locals, a establir per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
atenent la tradició i transcendència de les festes dins del municipi.

2. El calendari laboral per als anys 2007, 2008 i 2009 comprendrà des de l’1 
fg"igpgt"Ýpu"cn"53"fg"fgugodtg"fg"ecfc"wp"fÓcswguvu"cp{u."ugpv"gn"swg"rwdnkswk"nc"
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"ofiu"gnu"4"fkgu"fg"hguvgu"nqecnu"swg"guvcdnkt§"nÓClwpvcogpv"
a cada exercici.

3. De conformitat amb l’article 148.3 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, Llei 30/1994 de mesures 
rgt"c"nc"tghqtoc"fg"nc"hwpek„"r¿dnkec."Nngk"fg"nc"hwpek„"r¿dnkec"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Ecvcnwp{c"k"gn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"cn"ugtxgk"fg"nc"Igpgtcnkvcv."
s’acorda establir 9 dies per a assumptes personals, els quals es distribuiran, mit-
lcp›cpv"vqtpu."rctv"c"Ugvocpc"Ucpvc."rctv"c"Pcfcn"k"nc"tguvc."fg"nnkwtg"fkurqukek„0"Gn"
personal que esculli fer un torn de descans no podrà disposar de la resta de dies 
dels altres torns.

4. Els dies d’assumptes personals no podran acumular-se als dies de vacances 
excepte en situacions i casos especials i la prèvia aprovació de l’Ajuntament.
70" Cod"cpvgtkqtkvcv"c"nÓ3"fg"fgugodtg."rgn"swg"hc"cn"vqtp"fg"Pcfcn."ckz‡"eqo"

amb anterioritat a l’1 de març, en relació a la Setmana Santa, cada servei elaborarà 
wp"guswgoc"q"rnc"gp"gn"swg"Ýiwtk"gn"rgtuqpcn"swg"gu"dgpgÝekct§"fgnu"cuugp{cncvu"
rgt‡qfgu"fg"fguecpu."cod"nc"Ýpcnkvcv"swg"s’asseguri la prestació i bona marxa 
del servei. Es facilitarà una còpia dels esmentats quadres de torns al Comitè de 
treballadors.

6. Ateses les peculiars característiques que presenten aquests dies de permís 
per assumptes personals, regulats per norma legal, el seu gaudi queda exempt de 
lwuvkÝecek„"rgt"rctv"fgnu"vtgdcnncfqtu"swg"gp"hcekp"¿u0

7. Per poder gaudir d’aquests dies serà necessari sol·licitar, per escrit, la concessió 
del permís, amb una antelació mínima de 3 dies a la data interessada. La denegació, 
que serà motivada, de produir-se, només podrà fonamentar-se en les necessitats jus-
vkÝecfgu"fgn"ugtxgk"k"cvgpgpv"nc"dqpc"octzc"fÓcswguv."guugpv"fgÝpkvkxcogpv"eqpegfkv"
el permís, si bé en diferent dia i sense denegació possible, a la tercera sol·licitud 
que efectuï l’interessat.

8. Els dies de permís per assumptes particulars no podran acumular-se als d’al-
vtgu"cp{u."k"ugÓp"hct§"¿u"fkpu"nÓgzgtekek"c"swfl"eqttgurqpiwkp"k."eqo"c"o§zko."Ýpu"cn"
53"fg"igpgt"fg"nÓcp{"ugi¯gpv."Ýpcnkv¦cpv"nc"ugxc"cetgfkvcek„"gn"53"fg"fgugodtg"fg"
cada any.
;0" Gnu"swk"rgt"kpecrcekvcv"vgorqtcn"*dckzc"rgt"ocncnvkc"q"kpvgtxgpek„"swkt¿tikec+"

o per cobrir serveis mínims, no puguin gaudir dels dies de permís per assumptes 
rctvkewnctu"q"rtqrku"fwtcpv"gnu"vqtpu"fg"Ugvocpc"Ucpvc"q"Pcfcn."gp"rqftcp"hgt"¿u"
en altres èpoques de l’any, amb independència del moment en que s’hagi efectuat 
la baixa, sense que no contradigui el que es diu en el punt anterior.
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10. El calendari laboral de 2006 a 2009 es regularà d’acord amb el calendari 
qÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0

11. Les festes intersetmanals tindran la consideració de festives pels treballadors 
que, per motius de serveis, hagin de treballar aquests dies, i tindran dret a fer-les 
en una data posterior.

12. Pel que fa a les educadores de les escoles bressol s’acorda que, en relació als 
;"fkgu"fÓcuuworvgu"rgtuqpcnu."swg"fÓcswguvu";."9"ugtcp"fkgu"Ýzqu"k"fkuvtkdw•vu"gpvtg"
Ugvocpc"Ucpvc"k"Pcfcn"k"swgfctcp"guvcdngtvu"gp"gn"ecngpfctk"gueqnct="rgn"swg"hc"cnu"
2 dies restants, del total de 9, el seu gaudiment estarà a criteri de les educadores.

Article 7
Absències al treball

1. En els supòsits de falta d’assistència al treball per indisposició o altre motiu 
que no suposi baixa per incapacitat temporal, haurà de comunicar-se a l’àrea, 
regidoria, negociat o servei respectiu a l’inici de la jornada de treball, a efectes 
fÓqticpkv¦cek„"k"fg"eqpvtqn."jcxgpv"fÓcrqtvct"lwuvkÝecpv"fg"nÓcduflpekc."lc"swg"gp"
cas contrari es computarà aquesta manca d’assistència com a dia per assumptes 
particulars i, una vegada esgotats aquests, es deduirà, en la seva part proporcional, 
de la nòmina mensual.
40" Rgt"xkukvgu"oflfkswgu"tgcnkv¦cfgu"rgn"vtgdcnncfqt"q"hcoknkct"Ýpu"cn"rtkogt"itcw"

fg"eqpucpiwkpkvcv."gn"vgoru"pgeguuctk0"Kpfkurgpucdng"nc"rtgugpvcek„"fgn"lwuvkÝecpv"
acreditatiu de que s’ha efectuat la visita.

Article 8
Vacances d’estiu

1. Les vacances d’estiu seran de 31 dies naturals, podent-se gaudir, a criteri de 
cada treballador, de la següent manera:

a) Per mesos, amb independència de que coincideixin amb el mes natural;
b) Per quinzenes, amb independència que coincideixin amb les quinzenes 

naturals, o
c) 23 dies hàbils, es poden fer aquests dies hàbils de manera continua o discon-

tinua.
2. En el supòsit d’haver completat els anys d’antiguitat en l’Administració que 

s’indiquen, es tindrà dret al gaudiment dels següents dies de vacances anuals:
20 anys de servei: 24 dies hàbils.
25 anys de servei: 25 dies hàbils.
30 anys o més de servei: 26 dies hàbils.
3. Les vacances anuals es podran gaudir en qualsevol època de l’any. Amb ca-

ràcter general es mirarà que es puguin gaudir, primordialment per a les persones 
amb obligacions familiars, en els mesos de juliol, agost i setembre. Es consensuarà 
amb els representants sindicals els quadrants de serveis en època de vacances. A 
l’àrea, regidoria, servei o negociat en que, a instància de l’Ajuntament, no pugui 
fer-se efectiva la fórmula de gaudiment de les vacances dins del període estival 
(juliol, agost i setembre) per necessitats del servei, al personal afectat se li atorgarà 
1 dia més de vacances per cada 15 dies naturals d’aquestes.

4. Les vacances també podran gaudir-se en un altre mes de l’any, sempre a 
sol·licitud motivada de l’interessat dirigida al responsable de l’àrea, respectant-se 
les necessitats del servei que seran determinants de la seva concessió o denegació 
motivada.
70" Pq"qduvcpv"ngu"fcvgu"fgn"ugw"icwfkogpv."nÓcvtkdwek„"fg"ngu"xcecpegu"guvkxcnu"gu"

produirà entre l’1 de gener i el 31 de desembre de cada exercici, de forma propor-
cional al temps de prestació als seus serveis laborals. Tot el personal ha d’haver fet 
efectiu el seu dret a gaudir de les seves vacances anuals abans del dia 31 de gener 
de l’any següent al de l’atribució de les vacances, atès que de no fer-ho així, perdria 
les que li corresponguessin.
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Pq"gu"rqfgp"cewownct"pk"icwfkt"eqpugewvkxcogpv"4"rgt‡qfgu"fg"xcecpegu"eqt-
responents a anualitats diferents, com tampoc podran ser compensats mitjançant 
retribució econòmica.

6. Els treballadors que, per trobar-se en situació de baixa per incapacitat tem-
rqtcn"*lc"ukiwk"rgt"ocncnvkc."godct§u."kphcpvcogpv"q"rgt"kpvgtxgpek„"swkt¿tikec+."
qualsevol que fossin les seves causes, no poguessin gaudir de les vacances anuals 
en el període estipulat en el present acord, podran realitzar-les fora de l’esmentat 
període.

7. En el supòsit que la baixa per incapacitat temporal tingui lloc un cop el 
treballador es trobi gaudint de les seves vacances, aquesta situació interromprà 
i suspendrà el seu període de vacances tan sols en el supòsit d’ingrés hospitalari, 
eqpvkpwcpv."wpc"xgicfc"cecdcfc"nc"dckzc"vgorqtcn."ngu"xcecpegu"cuukipcfgu"Ýpu"
c"nc"ugxc"Ýpcnkv¦cek„0"Gp"cswgnnu"ecuqu"swg"gp"rgt‡qfg"fg"xcecpegu"gu"rtqfwgkzk"
qualsevol incidència que comporti la immobilització del treballador, s’estudiarà, 
prèvia petició de l’interessat, per part de la Comissió Paritària si es produeix la 
interrupció del període de vacances o no.

8. Els treballadors que es trobin en l’esmentada situació de baixa i que persisteixin 
gp"nc"dckzc"c"nc"Ýpcnkv¦cek„"fg"nÓcp{"k"fgn"rgt‡qfg"cvtkdw•v"fg"xcecpegu"ugpug"jcxgt/ngu"
icwfkv."rqftcp"tgcnkv¦ct/ngu"eqo"c"o§zko"Ýpu"cn"fkc"53"fg"igpgt"fg"nÓcp{"ugi¯gpv."
any en què disposaran, llavors, de 2 mesos de vacances (el de l’any anterior que no 
van gaudir per malaltia i el de l’any actual).
;0" Cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"hceknkvct"nc"rtgxkuk„"fg"xcecpegu."ugt§"pgeguuctk"gncdqtct"

per a cada àrea les respectives llistes o pla del personal al seu servei, amb indicació 
fgn"rgt‡qfg"fg"xcecpegu."eqo"c"o§zko"c"Ýpcnu"fgn"ogu"fÓcdtkn0

10. La corporació traslladarà al Comitè de treballadors còpia de les esmentades 
nnkuvgu"q"rncpkÝecek„"fg"xcecpegu."cod"wpc"cpvgncek„"fg"4"oguqu"c"nc"fcvc"fgn"ugw"
gaudi.

11. En qualsevol cas, les vacances d’estiu es donaran a conèixer, mitjançant 
calendari o llistat a aquest efecte, 2 mesos abans de la data del seu començament, 
entregant-se una còpia al Comitè de treballadors.
340" Swcnugxqn"xctkcek„"gp"gn"rcevcv"gu"pgiqekct§"gpvtg"nc"eqtrqtcek„"k"gn"rtqrk"

interessat, amb la presència d’un membre del Comitè de treballadors, si és sol·licitat 
per l’interessat.

CAPÍTOL 3
Condicions socials

Article 9
Baixes per malaltia o accident

1. En cas de malaltia o accident, degudament acreditats, l’Ajuntament abonarà 
als treballadors compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni la diferència 
entre la prestació per incapacitat temporal i la totalitat de les seves retribucions, 
bàsiques i complementàries, garantint el 100% de les seves retribucions durant el 
període de baixa.

2. El comunicat mèdic haurà de ser presentat a l’Ajuntament durant els 3 se-
güents dies des de la seva expedició pel facultatiu o des de la data de la baixa, de 
ser aquesta anterior.

3. A efectes de control mèdic pel consistori, caldrà atenir-se al que disposa la 
Llei 8/1980, de 10 de març, per la qual s’aprovà el text de l’Estatut dels treballa-
fqtu."cod"ngu"oqfkÝecekqpu"kpvtqfw•fgu"rgt"rquvgtkqtu"fkurqukekqpu"k."gp"gurgekcn."
a l’article 20.4, de l’esmentat Estatut, així com al Reial decret legislatiu 1/1994, 
de 20 de juny, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, especialment en el seu article 132, així com en les diferents disposicions 
reglamentàries.
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Article 10
Salut laboral i seguretat i higiene

1. El Comitè de Seguretat Laboral constituït en data 5 de febrer de 2001 està 
format per 2 representants de la corporació i 2 representants dels treballadors.

2. Pel que fa a la seguretat i salut laborals, caldrà atenir-se al que disposa la Llei 
5313;;7."fg":"fg"pqxgodtg."fg"rtgxgpek„"fg"tkuequ"ncdqtcnu"k"oqfkÝecekqpu"rquvgtkqtu"
i el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost de 2000, que aprova el text refós de 
la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

3. El Comitè de Seguretat Laboral, a més d’exercir les funcions i les compe-
tències legalment establertes, coneixerà les informacions que formuli el personal 
laboral respecte al control de seguretat i salut laborals i elaborarà el corresponent 
informe.

4. La representació dels treballadors, com a mesura prèvia que tendeixi a evitar 
la formulació de qualsevol reclamació en tal sentit davant de l’autoritat laboral, 
plantejarà necessàriament la qüestió davant l’Ajuntament, qüestió que serà debatuda 
per la Comissió de Seguretat i Salut Laboral.

5. Ambdues parts es comprometen a garantir la necessària higiene i salubritat 
en totes les dependències municipals, i es dota els treballadors que ho necessitin, 
segons el servei que realitzin, dels mitjans de seguretat adequats per a les funcions 
i els treballs que desenvolupen.
80" Codfwgu"rctvu"ceqtfgp"tgxkuct"ngu"eqpfkekqpu"fg"ugiwtgvcv"gp"gnu"gfkÝeku"k"

dependències municipals on presti servei personal subjecte a aquest Conveni i, si 
és procedent, es prendran les mesures necessàries que les garanteixin.

7. Així mateix, l’Ajuntament es compromet a dedicar especial atenció als llocs 
de treball que es desenvolupin mitjançant la utilització d’ordinadors, col·locant 
Ýnvtgu"c"ngu"rcpvcnngu."oqdknkctk"gtiqp”oke"cfgswcv."knánwokpcek„"eqttgevc"k"uwÝekgpv"
ventilació. Es posarà especial atenció a les possibles patologies, tant físiques com 
psíquiques, que el treball mitjançant la contínua utilització d’ordinador pugui produir 
(afeccions oculars, vista cansada, mal de cap, etc.), seguint-se les recomanacions de 
les normatives i disposicions aplicables, com temps d’exposició a l’agent i rotació 
gp"gn"nnqe"fg"vtgdcnn0"Codfwgu"rctvu"ceqtfgp"nc"kpuvcnáncek„"rgt"cn"ugw"dqp"¿u."cnn§"
on sigui necessari i no existeixi, d’escalfadors, dutxes i armaris, amb destinació al 
personal que presti els seus serveis en els diferents centres de treball. Es condicio-
narà un espai a la nau de brigades per destinar-lo a menjador.

8. El personal es compromet a cuidar i mantenir les esmentades instal·lacions 
en bon estat que permeti la seva normal i correcta utilització. Una utilització in-
eqttgevc."pginkigpv"fg"ngu"guogpvcfgu"kpuvcnáncekqpu."ckz‡"eqo"gn"pq/¿u"rgt"rctv"fgnu"
treballadors dels mitjans de seguretat facilitats a ells, donarà dret a l’Ajuntament 
c"swcnkÝect"vcn"kphtceek„"rgt"c"nc"korqukek„"fg"nc"ucpek„"swg"eqttgurqpiwk."ugpu"
perjudici d’altres facultats que pogués atorgar-li la legislació vigent, escoltada i 
informada la Comissió de Seguretat i Salut Laboral.

9. Així mateix, ambdues parts es comprometen a dedicar especial atenció als 
llocs de treball que es desenvolupin mitjançant la utilització d’ordinadors, col·locant 
Ýnvtgu"c"ngu"rcpvcnngu."oqdknkctk"gtiqp”oke"cfgswcv."knánwokpcek„"eqttgevc"k"uwÝekgpv"
ventilació. Es posarà especial atenció a les possibles patologies, tant físiques com 
psíquiques, que el treball, mitjançant la contínua utilització d’ordinador, pugui 
produir (afeccions oculars, vista cansada, etc.), seguint-se les recomanacions de 
les normatives i disposicions aplicables, com temps d’exposició a l’agent i rotació 
en el lloc de treball.

10. Es tindrà dret al canvi de lloc de treball des del principi de l’embaràs, quan 
les condicions de treball puguin comportar algun risc per a la salut de la dona o 
del fetus.
330" Gnu"vtgdcnncfqtu"fg"nÓClwpvcogpv"swg"qewrkp"nnqeu"fg"vtgdcnn"swg"kornkswkp"nÓ¿u"

continu de l’ordinador s’obliguen a complir les disposicions sobre la seva utilització, 
iwctfcpv"nc"fkuv§pekc"cfgswcfc"c"nc"rcpvcnnc."ocpvgpkpv"gn"Ýnvtg"eqttgurqpgpv."hgpv"¿u"
de les ulleres aquells que estiguin obligats per prescripció facultativa i mantenint la 
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pantalla de l’ordinador col·locada en el seu lloc, de manera inclinada cap a la vista 
del treballador, a una alçada mai superior a la del seu coll o barbeta.
340" Gn"ugtxgk"fg"ucnwv"vkpft§"wpc"Ýpcnkvcv"rtkoqtfkcnogpv"rtgxgpvkxc"k"fku-

posarà dels mitjans adequats i necessaris per a la consecució del dit objectiu o 
Ýpcnkvcv0
350" Swcp"uÓcrtqxk"uqvc"eqpvtqn"oflfke"k"kphqtog"fgn"ugtxgk"oflfke"fg"nÓgortguc."

en cas d’existir, o pel facultatiu que designi la corporació, i a instàncies del Comitè, 
que un treballador resulta perjudicat físicament o psíquicament per l’exercici d’un 
lloc de treball, se li facilitarà el trasllat a un altre, sense pèrdua de retribucions, a 
excepció de les pròpies del lloc de treball que deixa d’exercir.
360" UÓguvwfkct§."cod"nc"o¿vwc"q"o¿vwgu"fÓceekfgpvu"fg"vtgdcnn"k"ocncnvkgu"rtqhgu-

sionals de la Seguretat Social, la realització de xerrades, col·loquis o cursets sobre 
seguretat, higiene i salut laborals, dirigits als diferents col·lectius de treballadors, 
cod"wpc"Ýpcnkvcv"rtgxgpvkxc"k"fg"ogpvcnkv¦cek„"uqdtg"nc"vtcpuegpfflpekc"fgnu"gu-
mentats temes.

15. Assetjament sexual
L’assetjament sexual consisteix en una situació en què es produeix qualsevol 

comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual que tingui per 
objecte o efecte atemptar contra la dignitat d’una persona i en particular quan es 
crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o bé ofensiu.

L’Ajuntament i la representació dels treballadors i treballadores es comprometen 
a mantenir un entorn laboral en què es respectin la dignitat i la llibertat sexual del 
conjunt de persones que treballen dins del seu àmbit laboral.

Són expressament reprovades totes les conductes de naturalesa sexual que siguin 
ofensives i no desitjades i s’aplicarà la normalitat disciplinària vigent, més encara 
quan hi hagi posició de superioritat jeràrquica. En aquest sentit l’Ajuntament es 
eqortqogv"c"hceknkvct"nÓcuuguuqtcogpv"k"nÓcuukuvflpekc"gurge‡Ýec"k"eqpÝfgpekcn"cod"
wp"vflepke"q"vflepkec"gurgekcnkv¦cv"rgt"swcnugxqn"eqpÞkevg"swg"rwiwk"kornkect"wpc"eqp-
ducta d’assetjament sexual o qualsevol conducta no desitjada de naturalesa sexual 
que afecti la dignitat del treballador o treballadora al seu lloc de treball.
Gn"Rng"fgn"Rctncogpv"Gwtqrgw"fgn"34"fg"lwp{"fg"4224"xc"crtqxct"wpc"fgÝpkek„"

comuna als 15 estats membres, de l’assetjament sexual, i una nova directiva sobre la 
igualtat de tracte entre homes i dones en el treball. Els estats membre deuen adaptar 
ngu"ugxgu"ngikuncekqpu"cdcpu"fg"Ýpcn"fg"4227."k"nc"pqtocvkxc"guvfip"cswguvc"kiwcnvcv"
a l’accés al treball, als ascensos, la formació continua i les condicions laborals, 
inclosa la remuneració igual per a funcions equivalents amb independència del 
sexe del treballador.

16. Assetjament laboral
S’entén per mobbing, el qual resta totalment prohibit, qualsevol situació d’as-

setjament a un treballador davant del que es desenvolupen actituds de violència 
psicològica (qualsevol acte, conducta, comentari o sol·licitud de naturalesa discri-
minatòria, ofensiva, humiliant, intimidatòria o violenta, o qualsevol intrusió a la 
privacitat) de manera prolongada i que condueixi a una conducta social estranya 
en el marc laboral.

L’Ajuntament vigilarà amb especial sensibilitat tots els casos en què el treballador 
pugui viure una situació laboral d’assetjament.

Article 11
Tqdc"fg"vtgdcnn

1. A tots els treballadors que ingressin a la plantilla de l’Ajuntament els seran 
lliurades peces de roba de treball adequada i usual a l’àrea en què es trobin destinats, 
pels serveis que hagin de desenvolupar.

2. L’esmentada roba de treball es procurarà de reposar en els períodes que a con-
tinuació s’indiquen, de forma i manera que els treballadors disposin en tot moment 
del seu treball d’aquesta roba.
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3. Les peces, atenent cada temporada, s’hauran d’entregar amb anterioritat a 
les següents dates: 1 d’octubre pel que fa a la roba d’hivern i 1 de maig pel que fa 
a la roba d’estiu.

4. El retard en el lliurament de la roba de treball esmentada no podrà servir, 
gp"ecr"oqogpv."fg"lwuvkÝecek„"q"gorctcogpv"rgt"rctv"fgnu"vtgdcnncfqtu"rgt"c"nc"
suspensió, absència i retard en l’inici dels treballs que realitzin. En el supòsit que 
això passés, el consistori, un cop escoltats els representants del personal, prendrà 
les mesures que en dret l’assisteixin.

5. El personal que rebi les esmentades peces de treball resta obligat i és respon-
ucdng"fg"vgpkt"ewtc"fgn"ugw"¿u0

6. Excepcionalment, podran entregar-se als treballadors les peces de roba amb 
anterioritat a la periodicitat prevista, en cas que resultin inutilitzables per al treball 
a causa o com a conseqüència del treball.

7. Es garantirà, tant com sigui possible, la donació de la roba de treball que 
resulti imprescindible per a la prestació del servei, sempre que les característiques 
del servei a desenvolupar per ells ho faci necessari.

8. De la mateixa manera, en cas d’absències prolongades al treball, degudament 
lwuvkÝecfgu."k"lc"ukiwk"eqo"c"eqpugs¯flpekc"fg"nnkeflpekc."gzegfflpekgu"q"kpecrcekvcv"
temporal, es podrà allargar el període de lliurament de la roba de treball que cor-
respondria en proporció a la duració de l’absència.

9. El Comitè de Seguretat i Salut Laboral participarà en la selecció de peces de 
tqdc."cod"nc"Ýpcnkvcv"swg"iwctfkp"tgncek„"k"uÓcfgs¯kp"cnu"vtgdcnnu"cnu"swcnu"guvcp"
fguvkpcfgu0"Ngu"rgegu"fg"tqdc"rqftcp"ugt"oqfkÝecfgu"swcp"ngu"gueqnnkfgu"pq"fqpkp"
el resultat adequat, sempre que es mantinguin els costos totals, i el pressupost de 
l’Ajuntament ho permeti.

10. En el supòsit que es trenqui, estripi o es faci malbé visiblement qualsevol 
peça de roba de treball, ja sigui per defecte de fabricació o altra circumstància 
relacionada amb la prestació del treball, i sempre que això no sigui imputable a 
la negligència de la persona interessada, l’Ajuntament procedirà, en la mesura 
que pugui, a la seva reposició, prèvia devolució per part del treballador de la peça 
deteriorada.

11. La roba de feina té com a utilitat la realització dels treballs per als quals ha 
guvcv"fqpcfc."rgt"nc"swcn"equc"swcnugxqn"¿u"swg"gu"hcek"fg"nc"tqdc"eqpvtctk"c"nÓguvcdngtv"
queda prohibit.
340" Gp"vqv"ecu."nÓ¿u"fg"nc"tqdc"fg"vtgdcnn"gu"nkokvct§"c"nc"lqtpcfc"ncdqtcn0
13. La roba de treball que s’entregarà al personal, anualment, serà la que de-

terminarà el Comitè de Salut Laboral amb l’aprovació del Comitè de treballadors, 
atenent el servei a realitzar en el departament en què es trobi destinat.

14. L’Ajuntament facilitarà el material i vestuari adequat i indispensable per 
cn"dqp"hwpekqpcogpv"fgnu"fkhgtgpvu"ugtxgku."fÓceqtf"cod"gn"swg"uÓgurgekÝec"c"
l’annex d’aquest pacte. Es respectaran els terminis de renovació de les peces de 
xguvwctk"fÓ¿u."fqpcpv"eqornkogpv"cnu"rgt‡qfgu"guvcdngtvu"k"cvgpgpv"nc"ugxc"swcnkvcv"
i idoneïtat.

Article 12
Farmaciola

1. Els centres de treball municipals disposaran de farmaciola de primers auxilis, 
amb el material necessari i indispensable per poder atendre les cures d’urgència que 
eventualment poguessin produir-se, amb les lògiques limitacions.
40" NÓClwpvcogpv"uqnánkekvct§"c"nc"o¿vwc"q"o¿vwgu"fÓceekfgpvu"fg"vtgdcnn"k"ocncnvkgu"

professionals de la Seguretat Social, tant l’aportació de les farmacioles per a cada 
centre de treball com la seva reposició i els seus elements sanitaris.

3. La Comissió de Seguretat i Salut Laboral vetllarà i es responsabilitzarà que 
les farmacioles estiguin sempre en el seu lloc i es trobin proveïdes dels elements 
sanitaris necessaris per ser utilitzades en cas de necessitat.
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Article 13
Clwfc"rgt"pckzgogpv"q"cfqrek„"fÓwp"Ýnn

1. Es retribuirà la quantitat de 141,01 euros per a l’any 2006 i de 144,96 euros 
rgt"c"nÓcp{"4229."swcpvkvcv"c"nc"swg"rgt"cnu"cp{u"uweeguukwu"uÓjk"jcwt§"fÓchgikt"nÓKRE"
a Catalunya de l’any immediatament anterior; la quantitat resultant s’abonarà 
fÓwp"uqn"eqr"k"rgt"wpkvcv"hcoknkct."rgn"pckzgogpv"fg"ecfc"Ýnn"q"Ýnnc"fgn"rgtuqpcn"fg"
l’Ajuntament afectat pel present Conveni.

2. Per poder accedir a l’esmentada ajuda, l’interessat haurà de sol·licitar-la per 
guetkv."lwuvkÝecpv/pg"gn"ftgv"okvlcp›cpv"nÓcrqtvcek„"fgn"nnkdtg"fg"hco‡nkc."fkpu"fgnu"7"
mesos següents al naixement o a l’adopció.

Article 14
Ajuda familiar a discapacitats físics o psíquics

1. Els treballadors afectats per l’àmbit d’aplicació del present Conveni que con-
xkuswkp"k"vkpiwkp"cn"ugw"e§ttge."fgrgpgpv"geqp”okecogpv"fÓgnnu."cniwp"Ýnn"q"Ýnnc"
(qualsevol que sigui la seva edat) afectat per una discapacitat física o psíquica, que 
jcwt§"fg"ugt"rtqxcfc"cod"gn"egtvkÝecv"fgn"ECF"eqttgurqpgpv."swg"nÓkorquukdknkvk"
per a la realització de qualsevol activitat remunerada, percebran una ajuda men-
sual de 141,01 euros per a l’any 2006 i de 144,96 euros per a l’any 2007, quantitat 
c"nc"swg"rgt"cnu"cp{u"uweeguukwu"uÓjk"jcwt§"fÓchgikt"nÓKRE"tgcn"c"Ecvcnwp{c"fg"nÓcp{"
immediatament anterior.
40" Nc"eqpeguuk„"fÓcswguvc"clwfc"ugt§"Ýzcfc"gp"ecfc"ecu"rgt"nc"Eqokuuk„"Rctkv§-

ria o de Seguiment del Conveni, basant-se en la documentació aportada pels sol-
nkekvcpvu"k"gn"egtvkÝecv"fgn"itcw"fg"fkuecrcekvcv"goflu"rgt"nÓqticpkuog"eqttgurqpgpv"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0

3. El treballador estarà obligat a posar en coneixement de l’Ajuntament, de forma 
koogfkcvc."swcnugxqn"oqfkÝecek„"gp"nc"ukvwcek„"fg"nc"fkuecrcekvcv"fgn"Ýnn"q"Ýnnc0

Article 15
Borsa d’ajudes socials i ajuda escolar

1. Es crea un fons social per al personal laboral per a l’exercici de 2006 de 
35065:.24"gwtqu"swcpvkvcv"swg"gp"cp{u"uweeguukwu"uÓkpetgogpvct§"Ýpu"cttkdct"c"swfl"
la ratio entre la quantitat i nombre de personal sigui idèntica entre el col·lectiu de 
personal laboral i el del personal funcionari. Aquesta quantitat s’augmentarà en 
cp{u"uweeguukwu"cod"nÓKRE"fg"Ecvcnwp{c0

S’accepta la possibilitat de repartir, a partir de l’1 de gener de 2007, una quanti-
vcv"Ýzc"ogpuwcn"gp"nc"p”okpc"k"ecnewncfc"nkpgcnogpv"gpvtg"vqv"gn"rgtuqpcn"ncdqtcn"
i proporcionalment a la seva jornada laboral i al temps d’alta en servei actiu en el 
moment de la concessió de l’ajut i amb una antiguitat mínima de 6 mesos anterior 
cn"Ýpcn"fg"nÓgzgtekek0

2. L’Ajuntament disposarà la corresponent consignació pressupostària.
50" Rgt"tgiwnct"nc"uqnánkekvwf."eqpeguuk„"k."gp"fgÝpkvkxc."fkuvtkdwek„"gswkvcvkxc"fgn"

mencionat fons social, s’aplicarà un reglament, que serà elaborat per la Comissió 
de Seguiment del Conveni.
60" Pqofiu"vkpftcp"ftgv"c"icwfkt"fgnu"dgpgÝeku"fg"nÓguogpvcv"hqpu"gnu"vtgdcnncfqtu"

cod"tgncek„"ncdqtcn"cod"gn"eqpukuvqtk."gnu"ugwu"Ýnnu"ogpqtu"fg"45"cp{u"swg"eqpxku-
quin amb el treballador i que no realitzi cap tipus de treball remunerat i els cònjuges 
d’aquells que no realitzin cap treball remunerat.
70" Gp"gn"uwr”ukv"swg"c"nc"Ýpcnkv¦cek„"fg"nÓcp{"pq"uÓjciwfiu"guiqvcv"nc"swcpvkvcv"

prevista per a borsa d’ajudes socials i escolars, s’acumularia la quantitat que restés 
al fons social previst per a l’exercici següent.

Article 16
Indemnització per mort o invalidesa

1. L’Ajuntament concertarà una assegurança individual o col·lectiva que garantirà 
als seus treballadors compresos en l’àmbit d’aplicació del present Conveni i des del 
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moment de la seva incorporació a l’Ajuntament, la percepció de 23.892,52 euros 
rgt"c"nÓcp{"4229."rgt"c"gnnu"q"rgt"cnu"ugwu"dgpgÝekctku."gp"gnu"uwr”ukvu"fg"oqtv"rgt"
accident laboral o estant en situació de gran invalidesa o invalidesa absoluta, quan 
aquesta deriva d’aquella contingència professional.
40" NÓguogpvcv"korqtv"gpvtct§"gp"xkiqt"c"rctvkt"fg"nc"fcvc"fg"nc"tcvkÝecek„"fgn"

Eqpxgpk"rgn"Rng"fg"nÓClwpvcogpv."Ýpcnkv¦cpv"nc"ugxc"xkiflpekc"gn"53"fg"fgugodtg"fgn"
mateix any, en què serà objecte d’actualització cada any d’acord amb l’increment 
de l’índex de preus de consum de Catalunya.

3. També tindran la consideració d’accidents de treball, seran els causants per 
atemptats terroristes i delictes, succeïts tant dintre com fora de l’horari laboral, quan 
aquests es derivin de la seva condició de personal al servei d’aquesta corporació i 
els que estableixen la legislació vigent i doctrina jurisprudencial.

Article 17
Tgxkuk„"oflfkec
30" Gu"eqpegtvct§"cod"ngu"o¿vwgu"rcvtqpcnu"fÓceekfgpvu"fg"vtgdcnn"k"ocncnvkgu"rtq-

fessionals de la Seguretat Social una revisió mèdica a l’any per a cada treballador, de 
caràcter voluntari, que serà l’adequada per a les condicions laborals suportades pels 
treballadors i, per tant, determinada per la Comissió de Seguretat i Salut Laboral.

2. El resultat de la revisió serà tramès directament per la unitat mèdica que 
l’efectuï al domicili del treballador.

3. La corporació només podrà rebre informació sobre els resultats globals 
tgncekqpcvu"cod"nc"rcvqnqikc"ncdqtcn."gp"ecu"fÓgzkuvkt/pg."cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓcfqrvct"
oguwtgu"swg"rgtogvkp"eqttgikt"ngu"rquukdngu"fgÝekflpekgu0
60" Ngu"tgxkukqpu"oflfkswgu"vkpftcp"gp"eqorvg"nÓgurgekÝekvcv"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn0
5. El temps que es destini per a la realització de la revisió serà considerat, 

en cas de fer-se fora de l’horari laboral, com a aquest i es compensarà aquest 
temps.
80" Swcp"gp"gn"tguwnvcv"fg"nc"tgxkuk„"gu"fgvgevk"cniwpc"rcvqnqikc"swg."c"etkvgtk"fgn"

ogvig."rwiwk"citgwlct/ug"gurge‡Ýecogpv"rgn"nnqe"fg"vtgdcnn"swg"qewrk"gn"rgtuqpcn"
subjecte a aquest pacte, aquest podrà ser traslladat a un altre lloc, sempre a petició 
expressa de l’interessat i en cas d’existir, sense reducció de les seves retribucions i 
drets adquirits o reconeguts, ajustant-se, pel que fa a la resta, a l’estructura i carac-
terístiques del nou lloc de treball.

Article 18
Avançaments

1. Per al personal amb un mínim d’antiguitat de 6 mesos i un contracte su-
perior a un any, podrà sol·licitar un avançament de la seva nòmina consistent 
en un import màxim de 1.868,57 euros per a l’exercici 2007; aquest import 
uÓcevwcnkv¦ct§"cpwcnogpv"cod"nÓKRE"fg"Ecvcnwp{c0"Nc"swcpvkvcv"cvqticfc"eqo"c"
bestreta es tornarà linealment en mensualitats de 66,65 euros mensuals coma 
o‡pko"rgt"c"nÓgzgtekek"4229."swcpvkvcv"swg"uÓcevwcnkv¦ct§"cpwcnogpv"cod"nÓKRE"
de Catalunya.

2. A l’efecte del còmput de mensualitats per a la devolució de l’avançament, es 
consideraran 14 mensualitats a l’any, és a dir, les pagues extraordinàries computaran 
com a mensualitats independents.

3. La devolució dels avançaments concedits es realitzarà, en la forma indicada, 
i en la mensualitat següent i consecutiva a la data de la concessió.
60" Pq"rqft§"uqnánkekvct/ug"ecr"pqw"cxcp›cogpv"Ýpu"c"nÓcoqtvkv¦cek„"vqvcn"fg"nÓcp-

vgtkqt"eqpegfkv."c"gzegrek„"fg"oqvkxcek„"swcnkÝecfc"fÓwtigpv"k"gzegrekqpcn"rgt"nc"
Comissió de Seguiment, previ estudi per part d’aquesta.

5. La sol·licitud del dret previst en el present article, s’efectuarà per escrit i es 
dirigirà a l’Alcaldia, que resoldrà de forma expressa en el termini màxim de 5 dies 
hàbils a partir de la sol·licitud, concedint-la o denegant-la.
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Article 19
Jubilació

1. La jubilació del personal de l’Ajuntament inclòs en l’àmbit d’aplicació del 
present Conveni serà a l’edat de 65 anys, amb la possibilitat de continuar treballant 
en el cas de no complir amb els requisits necessaris marcats per llei.

2. L’edat forçosa de jubilació podrà variar en funció de la normativa superior que 
tgiwnc"nc"ocvfltkc."swcp"cswguvc"Ýzk"wpc"cnvtc"gfcv"fkhgtgpv."cfcrvcpv/ug"fgu"fÓcswguv"
oqogpv"c"nc"pqxc"gfcv"k"pq"c"nc"Ýzcfc"gp"gn"rtgugpv"ctvkeng0

3. Amb motiu de la jubilació del treballador, li serà concedit un obsequi o atenció 
en reconeixement dels serveis prestats, que en el seu moment serà estudiat per part 
de la Comissió de Seguiment.
60" Pq"qduvcpv"nÓgfcv"fg"lwdkncek„."gnu"vtgdcnncfqtu"swg"qrvkp"rgt"lwdknct/ug"c"rgvk-

ció pròpia abans de complir els 65 anys d’edat, percebran un premi, d’un sol cop, 
fg"nc"swcpvkc"k"fÓceqtf"cod"nÓguecnc"ugi¯gpv."ugpv"tgxkucv"nÓkorqtv"ugiqpu"nÓKRE"fg"
Catalunya:

C<"cp{u"eqorngtvu="K<"korqtv"gp"gwtqu0

C" K

60 ............................16.308,45
61 ............................ 12.684,35
62.............................. 9.060,25
63............................... 5.436,15
64 ..............................3.624,10

Per tenir dret a la percepció d’aquest premi, el treballador haurà d’haver treballat 
fg"hqtoc"eqpvkpwcfc"c"nÓClwpvcogpv"fg"Rcncw/uqnkv§"k"Rngicocpu"gnu"32"¿nvkou"cp{u"
abans de la data de la petició de la jubilació voluntària i haver cotitzat a la Seguretat 
Social els 15 anys anteriors a la mateixa data.
70" Gnu"vtgdcnncfqtu"cod"wpc"cpvkiwkvcv"c"nÓCfokpkuvtcek„"r¿dnkec"fg"47"cp{u"k"cod."

com a mínim, 15 anys de servei efectiu i continuat a l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans gaudiran de 15 dies de permís retribuït per un sol cop.

6. Jubilació per substitució
Podran acollir-se a aquesta modalitat de jubilació els treballadors que:
a) Tenir més de 61 anys i no superar els 65.
b) Reunir les condicions exigides per tenir dret a la pensió contributiva de jubi-

lació de la Seguretat Social, amb excepció de l’edat, que haurà de ser inferior, com 
a màxim de 4 anys, a l’exigida amb caràcter general (65 anys).

c) Tenir una antiguitat superior a 5 anys a l’Ajuntament.
d) Tenir un contracte de prestació laboral de jornada completa.
D’acord amb la normativa vigent el treballador que es vol jubilar podrà optar per 

una reducció màxima d’un 75%.
El treballador que es jubila podrà optar per acumular els temps que li queda en 

actiu de les següents maneres:
c0"Ogpuwcnogpv0"Cewowncpv"ngu"jqtgu"gp"wpu"fkgu"fgvgtokpcvu"fgn"ogu"Ýpu"cttkdct"

a les hores mensuals que li pertoqui.
d0"Cpwcnogpv0"Cewowncpv"ngu"jqtgu"gp"wpu"fkgu"fgvgtokpcvu"fg"nÓcp{"Ýpu"cttkdct"

a les hores anuals que li pertoqui. Aquesta modalitat tan sols es podrà escollir quan 
el treballador tingui 64 anys d’edat.
e0"Vcodfi"rqft§"cewownct"vqvgu"ngu"lqtpcfgu"ugiwkfgu"fg"vtgdcnn"Ýpu"cttkdct"c"

acomplir el còmput total de la reducció i un cop realitzades aquestes jornades no 
haver de tornar més.

El treballador que vulgui acollir-se a aquesta modalitat de jubilació per substi-
tució, haurà de sol·licitar-ho per instància amb un mínim d’1 mes abans de la data 
de la seva jubilació, tot indicant el percentatge de reducció que vol i la modalitat 
d’acumulació escollida.
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L’empresa iniciarà els tràmits per trobar el nou treballador rellevista, un cop 
sol·licitat pel treballador, i el termini no serà superior a 3 mesos i un cop el tingui 
procedirà al relleu immediat.

El treballador que sol·liciti aquesta modalitat de jubilació anticipada i acumuli 
les jornades en qualsevol modalitat rebrà el percentatge del salari i complements 
que li pertoquin al llarg de tot el temps que estigui en actiu i l’Ajuntament cotitzi 
a la Seguretat Social per ell (és a dir encara que acumuli i treballi tot un mes el 
treballador percebrà aquell mes tant sols el percentatge establert).

El treballador jubilat parcialment percebrà proporcionalment en el moment de 
la jubilació per substitució el premi per dedicació que marqui el present Conveni 
com si en aquest moment estigués treballant a jornada completa.

El treballador jubilat parcialment continuarà en la seva condició de partícip 
del Pla de jubilació i prestacions que li corresponguin segons el percentatge de 
lqtpcfc"ceqtfcv0"Uk"eqo"c"eqpugs¯flpekc"fÓcswguv"crctvcv"hqtc"rtge‡u"oqfkÝecekqpu"
k1q"gurgekÝecekqpu"fg"tgincogpvu"fg"hqpu"fg"rgpukqpu."ngu"rctvu"gu"eqortqogvgp"
a promoure-les.

El treballador jubilat parcialment es compromet a la jubilació ordinària 
en assolir els 65 anys, data en què quedarà exhaurida la relació laboral amb 
l’Ajuntament.

Aquesta modalitat de jubilació parcial s’exhaurirà per les següents causes:
c+" Rgt"ceefiu"fgn"vtgdcnncfqt"tgnngxcv"c"nc"lwdkncek„"fgÝpkvkxc"qtfkp§tkc0
b) Per accés del treballador rellevat a la situació d’invalidesa total o permanent, 

absoluta o gran invalidesa.
c) Per defunció del treballador rellevat.

Article 20
Assegurança de responsabilitat civil

1. L’Ajuntament concertarà una assegurança que cobreixi les possibles responsa-
bilitats civils que poguessin produir-se pels treballadors del consistori, amb ocasió 
o com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions. Es farà arribar cada any, 
als representants del personal, una còpia de l’assegurança contractada.
40" Pq"qduvcpv"nÓguvcdngtv"gp"gn"rwpv"3."swgfgp"gzenququ"gnu"cuuworvgu"tgncekqpcvu"

amb expedients disciplinaris o interns del propi Ajuntament, cobrint l’assegurança 
de responsabilitat solament els assumptes que es derivin directament de l’activitat 
del treballador davant de tercers.

3. L’Ajuntament garantirà al seu personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació del 
Conveni l’assistència lletrada així com les indemnitzacions que es derivin, directa-
ment i de forma inequívoca, de la prestació dels seus serveis com a treballadors de 
la corporació sempre que, en el moment de la realització de l’acte presumptament 
punible, l’inculpat es trobés en perfectes i plenes facultats físiques i psíquiques i 
no fos una actuació negligent el que se li pogués imputar.

4. Si com a conseqüència d’actes realitzats pel personal es derivessin actuaci-
ons judicials que fossin causa de presó preventiva, els familiars en primer grau de 
consanguinitat que estiguessin a càrrec de l’inculpat percebran les retribucions 
d§ukswgu"fÓcswguv"Ýpu"swg"gnu"qticpkuogu"lwfkekcnu"eqorgvgpvu"gp"nÓcuuworvg"fkevkp"
sentència.

5. La retirada del permís de conduir per part de l’autoritat judicial competent 
als treballadors que condueixin habitualment vehicles municipals, no impedirà que 
el treballador, mentrestant, continuï percebent les seves retribucions, destinant-lo 
l’Ajuntament a un altre lloc de treball, en funció de les necessitats del servei, durant 
el temps de la suspensió.

6. La protecció anteriorment esmentada tindrà lloc sempre que la retirada 
del permís de conduir durant la jornada laboral no sigui deguda a la ingestió de 
qualsevol tipus de drogues o d’alcohol o altres activitats negligents imputables al 
conductor.
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CAPÍTOL 4
Condicions laborals

Article 21
Plantilla orgànica

1. S’acorda la contribució dels treballadors, a través dels seus representants 
ngicnu."gp"nc"oknnqtc"fg"nÓqticpkv¦cek„."vcpv"fgn"vtgdcnn"eqo"fg"nÓghgevkxkvcv"k"gÝe§ekc"
del treball, per a la qual cosa s’establiran canals de participació que aportaran idees 
i/o solucions a estudiar per la Comissió de Seguiment del Conveni.

2. La Comissió de Catàleg i carrera professional composta per 2 membres del 
Comitè d’Empresa i 2 membres de l’Ajuntament, tindrà com a funcions:

2.1 Fer el seguiment de l’aplicació del resultat de la valoració dels llocs de treball.
2.2 Estudi de les variacions funcionals dels llocs de treball.
2.3 Valoració i concreció funcional de possibles llocs de treball nous.
2.4 Seguiment dels mecanismes de promoció interna i formació.
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim, de forma ordinària, 2 cops a l’any, i 

de forma extraordinària, a requeriment d’alguna de les parts.
3. La Comissió de Catàleg podrà sol·licitar a l’Ajuntament i als seus departaments 

i organismes que puguin crear-se la informació necessària sobre el contingut dels 
diferents llocs de treball que hagin d’ésser valorats.

4. Els resultats de les reunions i valoracions efectuades per l’esmentada Comissió 
seran recollides en l’acta que s’aixecarà en cada una d’elles, donant-se trasllat d’una 
còpia d’aquesta al Comitè de treballadors.

5. En el supòsit de promoció o trasllat voluntari a un lloc de treball no valorat 
que pugui suposar un canvi de nivell de valoració, el treballador afectat continuarà 
percebent les retribucions que tingués reconegudes, a excepció del complement de 
rtqfwevkxkvcv."Ýpu"swg"gn"ugw"pqw"nnqe"fg"vtgdcnn"ukiwk"swcnkÝecv"k"cuukokncv"cn"pkxgnn"
que li correspongui.
80" Wp"eqr"ghgevwcfc"nc"xcnqtcek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"q"gncdqtcfc"nc"tgncek„"fgÝpkvkxc"

d’aquests, els treballadors que considerin que les funcions que realitzen no s’ajusten 
als continguts del lloc de treball assignat podran sol·licitar, a través del Comitè de 
treballadors, la revisió de la valoració que tenen reconeguda en el lloc esmentat.

7. Per això, el personal interessat tindrà accés a l’esmentada informació, en 
qualsevol moment, prèvia sol·licitud al Comitè de treballadors.
:0" NÓClwpvcogpv"fg"Rcncw/uqnkv§"k"Rngicocpu"kpeqtrqtct§"c"nÓqhgtvc"r¿dnkec"fg"

treball del seu personal, de cada exercici pressupostari, aquelles places que la 
rncpvknnc"qti§pkec"eqpukfgtk"fg"ect§evgt"kpfgÝpkv."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"rtqxgkt/ngu"
anualment amb tal caràcter.
;0" Pq"qduvcpv"ckz”."cvguc"nc"ukvwcek„"swg"vtcxguuc"pq"vcpv"uqnu"nÓgeqpqokc"fg"

Ecvcnwp{c."ukp„"nc"fgn"eqplwpv"fg"nÓGuvcv."ckz‡"eqo"nÓgngxcfc"rtguuk„"Ýuecn"swg"guvcp"
uwrqtvcpv"gnu"eqpvtkdwgpvu."lc"ukiwkp"gortgugu"q"rctvkewnctu."uÓceqtfc."cod"nc"Ýpc-
litat d’obtenir un major grau de solidaritat i de pal·liar, en la mesura que es pugui, 
aquelles greus circumstàncies, reduir al mínim tant les contractacions estructurals 
a realitzar com les eventuals o per obra o servei determinat.

10. Dins de la reorganització estructural de la plantilla, s’acorda i s’adopta el 
compromís de limitar al que sigui just, necessari i imprescindible, l’oferta d’ocupació 
r¿dnkec"chgevcfc"fwtcpv"nc"xkiflpekc"fgn"rtgugpv"Eqpxgpk"eqnángevkw0

11. S’establirà un sistema de selecció o accés que, dins dels permesos legalment, 
sigui el més adequat per minimitzar, en la mesura que es pugui, tant conjuntural-
ment com estructuralment, les relacions laborals temporals que puguin existir en 
el si de la corporació.

Article 22
Proves selectives i contractacions

1. La Comissió Paritària de Seguiment del Conveni col·laborarà en el contingut de 
les bases per a la selecció del personal laboral i formarà part dels diferents tribunals 
de selecció de personal, amb dret a veu però no a vot.



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7245"Î"703404229 51931

2. En totes les convocatòries es tindrà en compte la reserva de places per a 
disminuïts físics i psíquics, de conformitat amb el que estableix l’article 61 del Re-
glament del personal al servei de les entitats locals i, tant com es pugui, s’intentarà 
oknnqtct"k"cornkct"nÓguogpvcfc"tgugtxc"cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓgtcfkect"nc"octikpcek„"swg"
pateixen els col·lectius esmentats, així com de col·laborar en la seva integració al 
món laboral en la recerca d’una major solidaritat.

Article 23
Mobilitat

1. L’adscripció als diferents llocs de treball es realitzarà d’acord amb l’establert 
en l’organigrama de l’Ajuntament i amb criteris de millor funcionament dels serveis, 
essent comunicada al Comitè de treballadors.
40" Swcp"uÓjcikp"fÓghgevwct"ecpxku"gp"gnu"nnqeu"fg"vtgdcnn."lc"ukiwk"rgt"oqvkwu"fg"

creació de nous llocs, promoció, baixes prolongades, per imperiosa necessitat o per 
amortització de llocs de treball, entre d’altres, preval la voluntarietat i, en tot cas, es 
comptarà amb l’opinió de les persones afectades i del Comitè de treballadors. S’in-
tentarà obtenir el mutu acord entre les parts. Si això no fos possible, hi intervindrà 
el delegat de personal conjuntament amb la persona interessada si ho requereix, 
cdcpu"fg"swcnugxqn"oqfkÝecek„"fg"nc"ukvwcek„"cpvgtkqt0

En qüestió d’horaris es serà especialment respectuós i es procurarà que qualsevol 
rquukdng"ecpxk"pq"ukipkÝswk"ecr"fkuvqtuk„"rgt"c"nÓchgevcv1cfc0

3. Els canvis de lloc de treball del personal no podran fonamentar-se en criteris 
arbitraris o sancionadors, a excepció que es produeixin com a conseqüència d’un 
expedient disciplinari o contradictori.

4. Els trasllats es realitzaran entre el personal que reuneixi la categoria adequada, 
i entre el que ocupi la mateixa serà traslladat el de menor antiguitat, a excepció 
que el més antic no hagués cursat sol·licitud de trasllat, davant la qual cosa tindria 
preferència; així mateix, també tindrà preferència en els trasllats el personal que 
té la plaça en propietat abans que el personal que no la tingui. S’informarà de tot 
el Comitè de treballadors.

5. El personal podrà permutar el lloc de treball amb personal d’altres ajuntaments 
q."uk"fiu"rtqegfgpv."cod"rgtuqpcn"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv."ugortg"swg"
l’interessat no hagi complert 60 anys d’edat, pertanyi al mateix grup i categoria 
professional, així com que el lloc de treball i les places siguin d’igual classe i previ 
acord d’ambdues administracions.

6. Les permutes així realitzades tindran caràcter voluntari, pel que no podran 
generar drets o expectatives de dret a excepció del nou lloc de treball d’adscrip-
ció.

7. L’Ajuntament donarà compte al Comitè de treballadors de la mobilitat funcional, 
trasllats, permutes, així com sol·licituds de canvis de llocs de treball.

Article 24
Promoció interna
30" Swcp"gp"gn"ecv§ngi"fg"nc"rncpvknnc"qti§pkec"gzkuvgkzk"wpc"xcecpv."cswguvc"gu"

cobrirà, dins del que sigui possible i prioritàriament, a través de concurs intern i 
restringit, al qual podrà accedir tot el personal de l’Ajuntament que reuneixi els 
requisits que, en cada cas concret, es determinin.

2. L’Ajuntament es compromet a donar publicitat de les places de promoció 
interna que puguin produir-se en el si de la plantilla orgànica del personal laboral 
del consistori. Els criteris de promoció s’adequaran a la legislació vigent.

3. La convocatòria recollirà les dades relatives a l’adscripció orgànica del lloc, 
nivell assignat, ubicació física, dedicació setmanal, horari de treball i categories 
que puguin accedir.
60" Fg"nc"ocvgkzc"ocpgtc."Ýiwtct§"c"nc"eqpxqecv”tkc"gn"nnqe"fg"rtgugpvcek„"fg"ngu"

sol·licituds, així com el termini concedit per formalitzar-les, que, en qualsevol cas, 
serà d’1 setmana com a mínim, essent els criteris de prova restringits.
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5. L’Ajuntament es compromet a efectuar els estudis oportuns en totes aquelles 
àrees que siguin susceptibles de valoració.

Article 25
Llicències i permisos retribuïts
30" Cod"nc"uqnánkekvwf"gzrtguuc"k"rgt"guetkv"fg"nÓkpvgtguucv."cod"cpvgncek„"uwÝekgpv"

c"nc"fcvc"gp"swfl"gu"xwniwk"icwfkt."k"okvlcp›cpv"lwuvkÝecek„."gu"eqpegfktcp"rgtokuqu"
retribuïts, sempre que no afectin la bona marxa del servei, en els casos i pels motius 
següents:

a) Per matrimoni o formació de parella estable inscrita en el Registre de parelles 
de fet: 15 dies. Per la celebració de matrimoni de persones que tinguin un parentiu 
cod"gn"vtgdcnncfqt"fg"Ýpu"c"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv"k"cod"nc"rquvgtkqt"
lwuvkÝecek„<"3"fkc"*gn"fg"nc"fcvc"fg"egngdtcek„"fgn"ocvtkoqpk+."k"gu"rqv"icwfkt"fÓcswguv"
permís, com a màxim, 2 vegades a l’any (el còmput es farà per anys naturals, de l’1 
de gener al 31 de desembre).
d+" 7"fkgu"ncdqtcdngu"c"eqorvct"fgu"fg"nc"fcvc"fg"pckzgogpv"fÓwp"Ýnn1c0"Gp"gn"uw-

r”ukv"fg"rctv"o¿nvkrng."rtgocvwt"cod"pgeguukvcv"fÓkpewdcfqtc"q"rgt"okvl§"fg"egu§tkc."
uÓcornkct§"gn"rgto‡u"c"8"fkgu"pcvwtcnu"eqpugewvkwu0"Gp"cswguv"¿nvko"uwr”ukv"uÓgzenqw"
gn"rgto‡u"q"nnkeflpekc"rgt"kpvgtxgpek„"swkt¿tikec"swg"pq"ugt§"cewowncdng0
e+" Rgt"fghwpek„."ocncnvkc"q"ceekfgpv"itgw."jqurkvcnkv¦cek„"q"kpvgtxgpek„"swkt¿tikec"

fgn"e”plwig"q"fÓwp"hcoknkct"Ýpu"cn"itcw"fg"rctgpvkw"swg"uÓkpfkec"vqv"ugiwkv"gnu"fkgu"
que també s’esmenten a continuació:
Rctgpvkw"fg"rtkogt"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"fÓcÝpkvcv<"5"fkgu"j§dknu"*hgkpgtu+."

continus o discontinus, si és dins de la localitat o bé 5 dies hàbils continus o dis-
continus si és en una altra localitat i cal fer desplaçament.
Rctgpvkw"fg"Ýpu"c"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv<"4"fkgu"j§dknu"*hgkpgtu+."

continus o discontinus, si és dins de la localitat o bé 5 dies hàbils continus o dis-
continus si és en una altra localitat i cal fer desplaçament.
Rctgpvkw"fg"Ýpu"c"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv<"7"fkgu"j§dknu"*hgkpgtu+."eqpvkpwu"

o discontinus, si cal fer un desplaçament fora de la Comunitat Autònoma.
Gp"ecu"fg"fghwpek„"fÓwp"hcoknkct"Ýpu"gn"vgtegt"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."

el temps necessari per assistir al sepeli.
f+" Rgt"nc"tgcnkv¦cek„"fÓgz§ogpu"cecfflokeu"qÝekcnu."ugortg"swg"vkpiwkp"nc"eqpfk-

ek„"fg"Ýpcnu"q"cnnkdgtcfqtu."gnu"fkgu"gp"swfl"cswguvu"vkpiwkp"nnqe0"Gp"swcnugxqn"ecu."
fiu"qdnkicv”tkc"nc"rtgugpvcek„"fg"lwuvkÝecpv"swg"cetgfkvk"nÓcuukuvflpekc"c"ngu"rtqxgu."
essent necessari sol·licitar el permís amb una antelació mínima de 3 dies hàbils a la 
realització dels exàmens. En el cas de personal adscrit a la Prefectura de la Policia 
Local i faci torns, els efectius que tinguin l’examen el dilluns i treballin el cap de 
setmana en torn de tarda-nit immediatament anterior a l’examen, podran gaudir 
de festa el diumenge de 6 hores de la tarda a 6 hores del matí.

e) 1 dia natural per trasllat de domicili habitual dins de la localitat. Si el canvi 
de domicili comporta trasllat de residència a una altra localitat però dins de la 
eqoctec."gn"rgto‡u"uÓcornkct§"Ýpu"c"wp"vqvcn"fg"4"fkgu"k"fg"5"fkgu"uk"fiu"hqtc"fg"nc"
comarca.
h+" Gn"vtgdcnncfqt"cod"wp"Ýnn"ogpqt"fg"34"oguqu."cfqrvcv"q"ceqnnkv"fg"hqtoc"

permanent, entenent el dia de l’adopció legal com a data del naixement de l’infant, 
tindrà dret a 1 hora diària d’absència del treball per lactància. L’esmentat període 
podrà dividir-se en 2 fraccions de mitja hora cadascuna. Per pròpia voluntat, es 
podrà substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal d’1 hora amb la 
ocvgkzc"Ýpcnkvcv0"Gp"gn"uwr”ukv"fg"rctv"o¿nvkrng."gu"fkurquctcp"fg"4"jqtgu0"Nc"octg"
treballadora també podrà acumular les hores que li correspondrien per a l’alletament 
per tal de gaudir-les d’un sol cop i de forma continuada immediatament després de 
la seva baixa per maternitat, i d’aquesta manera es podrà incorporar al seu lloc de 
treball amb posterioritat a la seva alta. El càlcul d’hores per a l’acumulació el farà 
el Servei de Recursos Humans. Serà d’aplicació al col·lectiu al que sigui d’aplicació 
aquest Pacte el disposat a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació 
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de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions 
r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c0

g) El temps indispensable pel compliment d’un deure inexcusable de caràcter 
r¿dnke"k"rgtuqpcn."eqortflu"nÓgzgtekek"fg"uwhtcik"cevkw0"Swcp"eqpuvk"gp"wpc"pqtoc"
legal un període determinat, caldrà atenir-se al que en aquesta es disposi quant a 
nc"fwtcek„"fg"nÓcduflpekc"k"nc"ugxc"eqorgpucek„"geqp”okec0"Swcp"nÓceqornkogpv"
del deure a què abans es fa referència suposi la impossibilitat de la prestació del 
treball degut en més del 20% de les hores laborals en un període de 3 mesos, el 
eqpukuvqtk"rqft§"rcuuct"gn"vtgdcnncfqt"chgevcv"gp"ukvwcek„"fÓgzegfflpekc"hqt›quc"Ýpu"
al compliment del deure que ha donat lloc a tal situació.

2. Els interessats hauran de sol·licitar la concessió del permís o llicència amb 
una antelació mínima de 3 dies hàbils a la data en què es vulgui gaudir, a excepció 
dels casos en què es derivi alguna de les circumstàncies previstes als apartats a) i 
c) del present article, la sol·licitud dels quals hauran d’efectuar-se com a màxim el 
fkc"ugi¯gpv"j§dkn"c"cswgnn"gp"swfl"gu"rtqfwgkzk"gn"hgv"swg"lwuvkÝswk"gn"rgto‡u0
50" Pq"rqft§"eqogp›ct"c"icwfkt/ug"fgn"rgto‡u"q"nnkeflpekc"uqnánkekvcv"Ýpu"c"nÓqdvgpek„"

de la corresponent autorització expressa d’aquest per part del consistori.
4. La Comissió Paritària de Seguiment del Conveni, a instància de l’interessat, 

estudiarà els supòsits de permisos o llicències retribuïts quan es donin o tinguin 
lloc per altres situacions no previstes en el present article. En qualsevol cas, caldrà 
atenir-se al que estableix la legislació vigent.

Article 26
Excedències

Els treballadors amb plaça en propietat podran accedir a la situació d’excedència 
voluntària, en els casos i condicions establerts en la legislació vigent i, en especial, 
en el Reglament del personal al servei de les entitats locals, accedint per la mateixa 
xkc"ngicn"c"nc"tgkpeqtrqtcek„"cn"ugw"nnqe"fg"vtgdcnn."cod"ftgv"Ýpu"c"3"cp{"fg"nc"tgugtxc"
del mateix lloc de treball, en el cas d’excedència voluntària.

Article 27
Llicències

1. El personal comprès en l’àmbit d’aplicació del Conveni que tingui plaça en 
propietat, i amb una antiguitat mínima en el seu lloc de treball de 2 anys, podrà 
fkurquct"fÓwpc"nnkeflpekc"xqnwpv§tkc"fg"Ýpu"c"3"cp{0

2. En l’esmentat supòsit, es mantindran les condicions i la reserva del seu lloc 
de treball, sempre que això permeti garantir el manteniment i les necessitats del 
servei.

3. Aquest dret només podrà ser exercit de nou pel mateix treballador, un cop 
transcorreguts 2 anys des del gaudi de l’anterior llicència.

Article 28
Perfeccionament i formació professional

1. L’Ajuntament fomentarà la formació professional i el perfeccionament dels 
seus treballadors en el desenvolupament del seu servei en el lloc de treball.

2. Es crearà una Comissió de Formació composta per 2 membres del Comitè 
dels treballadors i 2 representants de l’Ajuntament. Aquesta Comissió vetllarà per 
la formació permanent, tant teòrica com pràctica, del personal comprès en el camp 
d’aplicació del present Conveni, mitjançant la seva participació en cursos d’especi-
cnkv¦cek„"k"rgthgeekqpcogpv."fÓceqtf"cod"gn"swg"uÓguvcdngkz"c"nc"ngikuncek„"gurge‡Ýec"
que resulti d’aplicació en aquesta matèria.

3. A l’inici de cada exercici, l’Ajuntament negociarà amb el Comitè de treballadors 
els plans de formació o perfeccionament, que podran tenir caràcter plurianual.

4. Es garantirà el dret del personal a la participació en els cursets de formació, 
reciclatge i promoció interna corresponents al seu nivell, a la seva categoria i a les 
seves condicions professionals, en un pla d’igualtat i publicitat. Si el treballador 
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ha de fer un curs, ofert per l’empresa, fora de l’horari laboral es compensaran 
les hores invertides en la realització del curs més el temps de desplaçament, sent 
la compensació d’1 hora de treball efectiu per cada hora de curs més temps de 
desplaçament.

Si la realització de l’activitat formativa comporta un cost pel treballador en 
concepte de desplaçaments i dietes, aniran a càrrec de les partides pressupostàries 
corresponents.

Es facilitarà la formació en casos de mobilitat.
5. El pla de formació, que serà concret per a cada nivell professional, tindrà com 

c"Ýpcnkvcv."gpvtg"fÓcnvtgu."gnu"qdlgevkwu"igpgtcnu"ugi¯gpvu<
Adaptació dels treballadors a les característiques dels seus llocs de treball i 

oknnqtct"ngu"rgewnkctkvcvu"fÓcswguvu"cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓqrvkokv¦ct."tcekqpcnkv¦ct"k"
rendibilitzar els temps i treballs:

Utilització de mitjans informàtics.
Atenció al ciutadà.
Tècniques de gestió i direcció administratives.
RncpkÝecek„."rtqitcocek„"k"vgoru"fg"vtgdcnn0
Gpvkvcvu"nqecnu"k"fg"ngikuncek„"gurge‡Ýec"qtkgpvcfc"c"ecfc"nnqe"fg"vtgdcnn0
Promoure el coneixement de les mesures de seguretat i higiene en els diferents 

col·lectius de treballadors i llocs de treball. Obligacions i responsabilitats dels 
treballadors.
Hqogpvct"gn"eqpgkzgogpv"k"nÓ¿u"fg"nc"nngpiwc"ecvcncpc"c"vqvu"gnu"vtgdcnncfqtu"fg"nc"

corporació subjectes a aquest pacte.

Article 29
Tfliko"fkuekrnkpctk

1. Respecte a la tramitació d’expedients per infraccions i sancions al personal 
subjecte a aquest Conveni, serà d’aplicació el règim disciplinari general propi dels 
funcionaris de l’Administració local.

2. De tots els expedients i sancions s’informarà el Comitè de treballadors, que 
podrà assistir a les compareixences si l’interessat ho sol·licita.

3. Serà considerada com a falta greu la persecució sexual, en qualsevol d’ambdós 
ugpvkvu."hqpcogpvcnogpv"gp"gn"uwr”ukv"swg"gu"rtqfwgkzk"fgu"fg"k"cod"crtqÝvcogpv"
de posicions de superioritat jeràrquica.

CAPÍTOL 5
Drets i garanties sindicals

Article 30
Drets i garanties sindicals

1. Tots els treballadors subjectes a aquest Conveni, així com els seus represen-
tants sindicals, gaudiran dels drets i garanties sindicals que estiguin legalment 
establerts.

2. Les competències dels representants sindicals del personal subjecte a aquest 
Conveni seran les que estiguin legalment establertes.

3. Els treballadors podran exercir el seu dret a reunir-se en assemblea, per a la 
swcn"equc"fkurquctcp"fÓwp"o§zko"fg"47"jqtgu"ghgevkxgu"cpwcnu0"Swcpv"c"tfliko"fg"
convocatòries, règim de sessions, funcionament, etc., de les convocatòries, caldrà 
atenir-se a la legalitat vigent en cada moment.

4. Els membres de seccions sindicals disposaran d’un màxim de 15 hores anuals 
per a la realització de reunions de caràcter sindical.

5. Els membres del Comitè de treballadors i del Comitè de Salut Laboral així 
com el delegat LOLS, disposaran d’un màxim de 25 hores mensuals.

6. Les hores sindicals a reunions amb la corporació no s’inclouran dins del crèdit 
d’hores sindicals de les que disposen els delegats/ades de personal i les seccions 
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sindicals. Tanmateix es compensaran les hores de reunió, fora de la jornada de 
treball.

7. S’intentarà habilitar en el 2007 un dels espais municipals amb material de 
suport.

8. Els membres del Comitè d’Empresa gaudiran de les següents garanties: els 
membres del Comitè d’Empresa disposaran de 25 hores mensuals per al desenvolu-
pament de les seves funcions, que podran acumular-se en alguns dels seus membres 
en la forma i els requisits que a continuació s’estableixen:

8.1 L’acumulació d’hores podrà realitzar-la un o més membres del Comitè 
d’Empresa d’acord amb les necessitats de les seccions sindicals.

8.2 Als efectes de l’acumulació, el còmput es farà anyalment, havent de co-
municar per part de les seccions sindicals corresponents, al servei de personal de 
l’Ajuntament, abans de l’inici de cada any, quin/quina o quins/quines membres del 
Comitè d’Empresa gaudiran d’aquesta acumulació.
:05" Nc"tguvc"fg"ogodtgu"fgn"Eqokvfl"fÓGortguc"pqofiu"rqftcp"hgt"¿u"fg"ngu"

hores sindicals restants del total.

CAPÍTOL 6
Condicions econòmiques

Article 31
Tgvtkdwekqpu

1. S’estableix que el ventall salarial del personal subjecte a aquest Conveni serà 
d’1 a 3 en tots els conceptes salarials i es reduirà, compensarà i absorbirà en el 
o§zko"rquukdng"k"Ýpu"qp"cttkdk"gn"eqorngogpv"fg"rtqfwevkxkvcv0
40" Pq"gu"rqft§"tgfwkt"gn"uqw"c"ecr"nnqe"fg"vtgdcnn."gzegrvwcpv"ngu"tgfweekqpu"

de jornada i quan no s’arribi al còmput total d’hores establertes pels contractes a 
temps parcial.

3. Les retribucions del personal inclòs en l’aplicació del present Conveni seran 
Ýzcfgu"cpwcnogpv"rgn"Rng"fg"nc"eqtrqtcek„."rtflxkc"pgiqekcek„"cod"gn"Eqokvfl"fg"
vtgdcnncfqtu."fÓceqtf"cod"nÓkpetgogpv"igpgtcn"swg"Ýzk"cpwcnogpv"nc"Nngk"fg"rtguuw-
postos generals de l’Estat i els acords establerts en aquest Conveni.

4. Les retribucions s’estructuraran d’acord amb la legalitat vigent i, en especial, 
seguint l’estructura establerta per la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de 
nc"hwpek„"r¿dnkec."swg"ugiwkfcogpv"gu"vtcpuetkw<

a) Retribucions bàsiques
Salari base i triennis, segons els grups A, B, C, D i E.
Els triennis consistiran en una quantitat igual per a cada grup, acreditant-se cada 

3 anys de servei actiu o equivalent en el grup corresponent i fent-se efectius des del 
primer dia del mes de la data de la seva acreditació. En el supòsit de variació de grup 
abans del compliment d’algun trienni, s’abonarà com a tal la quantia assenyalada 
per al grup de destinació.
d+" Pkxgnn"q"eqorngogpv"fg"fguvkpcek„
Serà l’estipulat per a cada lloc de treball amb la seva progressió en concepte de 

carrera professional segons consta en la valoració de llocs de treball, augmentant 
un nivell cada 2 anys.
e+" Eqorngogpv"gurge‡Ýe
Uqvc"nc"fgpqokpcek„"fg"eqorngogpv"gurge‡Ýe"rqftcp"guvcdnkt/ug"fkhgtgpvu"swcpvkgu"

destinades a retribuir unes altres condicions particulars del lloc de treball, d’acord 
cod"nc"ugxc"gurgekcn"fkÝewnvcv"vflepkec."fgfkecek„"gurgekcn."lqtpcfc."tgurqpucdknkvcv."
incompatibilitat, perillositat, toxicitat o feina penosa.
f+" ItcvkÝecekqpu"gzvtcqtfkp§tkgu
Dins dels límits establerts legalment, s’abonaran als treballadors inclosos en el 

Eqpxgpk"4"rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu"cpwcnu"eqttgurqpgpvu"c"lwp{"k"Pcfcn0
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L’import de cadascuna serà donat per les retribucions brutes que rebi cada tre-
ballador.

L’acreditació de la paga extraordinària de juny es produirà entre l’1 de gener i 
el 30 de juny de cada any, fent-se efectiva, en funció del temps transcorregut des 
de l’ingrés, i es reconeix la voluntat de fer-la efectiva el dia 15 o el dia 22 del mes 
de juny.

L’acreditació de la paga extraordinària fg"Pcfcn"vkpft§"nnqe"gpvtg"nÓ3"fg"lwnkqn"k"
el 31 de desembre de cada any, fent-se efectiva, així mateix en funció del temps 
transcorregut des de l’ingrés, i es reconeix la voluntat de fer-la efectiva el dia 15 o 
el dia 22 del mes de desembre.
Swgfc"gzrtguucogpv"rtqjkdkv."lc"swg"fgucrctgkzgtkc"nc"Ýpcnkvcv"fg"ngu"rciwgu"

extraordinàries, acreditar-les mensualment mitjançant el prorrateig d’aquestes.
70" Gu"Ýzc"wpc"en§wuwnc"fg"tgxkuk„"ucnctkcn"gp"tgncek„"c"nÓKRE"fg"Ecvcnwp{c"ofiu"wp"

0,5% a pagar en una sola paga consolidable per cada un dels anys de vigència del 
present Pacte. Aquesta paga s’abonarà durant el primer trimestre de l’any següent 
consolidant-se aquest import en els mesos següents.

6. Es reservarà una partida pressupostària per aplicar el 0,5% que marca l’Estat 
per a un fons de pensions.

Article 32
Antiguitat

1. Es reconeixerà l’antiguitat per la percepció de triennis des de la data de l’inici 
del primer contracte celebrat entre el treballador subjecte a aquest Conveni i l’Ad-
ministració. L’aplicació del trienni serà automàtica i no caldrà la prèvia petició de 
l’interessat i s’abonarà en el mateix mes en què es produeix.

Article 33
Hores extraordinàries

1. S’entendran per hores extraordinàries les que excedeixin la jornada laboral, 
establerta pel lloc de treball.
40" Pq"ugt§"qdnkicvqtk"tgcnkv¦ct"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu0"Pq"qduvcpv"ckz”."nÓClwpvcogpv"

podrà requerir al personal que porti a terme treballs fora de la jornada habitual a 
causa de catàstrofe, força major, així com en el supòsit d’atendre a necessitats del 
servei o d’efectuar treballs puntuals, urgents o imprevistos.

3. Es tendirà a eliminar-ne la realització, estant prohibida aquesta quan tingui 
caràcter sistemàtic.

4. S’informarà mensualment el Comitè de treballadors, amb indicació del lloc de 
treball i dels departaments, així com la quantitat d’hores extraordinàries realitzades, 
cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓguvwfkct/pg"nÓgnkokpcek„"rtqitguukxc."c"Ý"k"c"ghgevg"fg"uwduvkvwkt/ngu"
per contractes temporals estructurals a celebrar amb treballadors en situació de 
desocupació, si és possible subsidiat, atès l’índex d’atur existent i atesa la despesa 
swg"ckz”"eqorqtvc."cod"nc"Ýpcnkvcv."ckz‡"ocvgkz."fÓceqpugiwkt"ngu"eqpfkekqpu"”rvkogu"
de qualitat de prestació del servei.

5. Les hores extraordinàries realitzades podran retribuir-se econòmicament o 
ser compensades mitjançant períodes de descans.

6. En la mesura del que sigui possible, es tendirà a la seva compensació per 
períodes de descans, a criteri del treballador, qui podrà establir si vol compensar 
en període de descans o cobrar les hores extres realitzades.

7. A l’efecte de compensació, els períodes de descans seran els següents:
1 hora extraordinària en dia laboral: 1 hora i mitja.
1 hora extraordinària en dia festiu o nocturn: 2 hores.
1 hora extraordinària festiva i nocturna: 2 hores i mitja.
L’horari de descans es podrà acumular al llarg de l’any i podrà ser gaudit, prèvia 

petició, en qualsevol moment d’aquest mateix any i sempre que les necessitats del 
servei no ho impedeixin.
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8. En el supòsit de retribució econòmica, el preu de l’hora extraordinària cor-
respondrà a la següent distribució:

1 hora extraordinària normal: 12,97 euros per a l’any 2006 i de 13,33 euros per 
a l’any 2007.

1 hora extraordinària festiva o nocturna: 16,21 euros per a l’any 2006 i de 16,66 
euros per a l’any 2007.

1 hora extraordinària festiva i nocturna: 20,26 euros per a l’any 2006 i de 20,83 
euros per a l’any 2007.

L’import corresponent a les hores extres realitzades i no compensades mitjan-
çant període de descans, s’abonarà al treballador en el mes següent al de la seva 
realització.
NÓkorqtv"fg"ngu"jqtgu"gzvtgu"cwiogpvct§"ecfc"cp{"nÓkpetgogpv"fg"nÓKRE"fg"

Catalunya.
9. En el cas de les brigades i segons els serveis que realitzin en cap de setmana 

percebran durant tot l’any 20,83 euros per a l’any 2007 per hora extra treballada 
en cap de setmana.

10. La corporació declararà en la corresponent liquidació a la Seguretat Social 
les quantitats i imports que pel concepte d’hores extraordinàries s’hagin realitzat 
pels treballadors mensualment.

11. Per al personal que tingui com a festiu un dia intersetmanal, el diumenge 
tindrà la consideració de laborable i el dia intersetmanal en què es faci la festa de 
festiu; per tant, tota hora extra realitzada en diumenge per aquest personal es pagarà 
com a hora extra normal (tret que sigui nocturna) i tota hora extra realitzada en el 
dia festiu intersetmanal tindrà la consideració d’hora extra festiva (tret que, a més, 
sigui nocturna).

Article 34
Tgdwvu"fg"ucnctk"k"nkswkfcekqpu"ogpuwcnu
30" Gnu"tgdwvu"fg"ucnctk"q"p”okpgu"uÓgzrgfktcp"gp"gn"oqfgn"qÝekcn"eqttgurqpgpv0
40" Cswguvu"tgÞgevktcp"gnu"eqpegrvgu"tgvtkdwvkwu"cetgfkvcvu"rgnu"vtgdcnncfqtu."fg-

gudament desglossats, amb expressió de les retencions practicades i les prestacions 
de la Seguretat Social o altres mutualitats, entregant-se al treballador una còpia 
degudament formalitzada de l’esmentat rebut.

3. L’Ajuntament abonarà les retribucions mitjançant transferència bancària 
primordialment, o bé en el lloc i la modalitat que pugui establir-se en el futur mit-
jançant acord del Comitè de treballadors.

Article 35
Plus de transport i dietes
30" Swcp."rgt"pgeguukvcvu"fgn"ugtxgk."ukiwk"pgeguu§tkc"nc"wvknkv¦cek„"rgt"rctv"fgnu"

treballadors del vehicle de la seva propietat, per la realització de les gestions que els 
siguin expressament encomanades per l’Ajuntament, s’abonarà la quantitat de 0,23 
gwtqu"rgt"nÓgzgtekek"4229"k"tgxkucdng"cod"nÓKRE"fg"Ecvcnwp{c"rgnu"gzgtekeku"ugi¯gpvu"
i per quilòmetre en concepte d’indemnització.

2. De la mateixa forma, seran satisfetes als treballadors les quantitats que, en 
concepte de dietes, siguin acreditades per aquests amb motiu de desplaçaments en 
el compliment del seu treball, sempre atenent les quantitats que anualment estableixi 
la normativa corresponent, en funció del grup professional al qual el treballador 
es trobi adscrit.

3. L’Ajuntament abonarà el preu del transport corresponent, excepte en serveis 
fg"iw§tfkc."swcp"gnu"vtgdcnncfqtu"Ýpcnkv¦kp"nÓcevkxkvcv"gp"jqtgu"kortgxkuvgu"k"ckz”"
hcek"pgeguu§tkc"nc"wvknkv¦cek„"fÓwp"okvl§"fg"vtcpurqtv"gurge‡Ýe."swcp"pq"gzkuvgkzk"gn"
vtcpurqtv"r¿dnke"jcdkvwcn0

4. S’abonaran els desplaçaments als delegats del Comitè de treballadors i del 
Comitè de Salut Laboral originats per la realització de la seva tasca a partir de l’1 
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fg"igpgt"fg"42290"NÓcdqpcogpv"ugt§"ghgevkw"rtflxkc"lwuvkÝecek„"fgn"fgurnc›cogpv0"Nc"
quantia anual reservada per aquest concepte serà de 172,57 euros per a l’any 2007 i 
rgt"cnu"cp{u"ugi¯gpvu"ug"nk"crnkect§"c"cswguvc"swcpvkvcv"nÓKRE"fg"Ecvcnwp{c0

Article 36
Tgpqxcek„"fgn"ectpgv"fg"eqpfwkt

L’import de la renovació del permís de conduir als titulars de llocs de treball als 
quals se’ls exigeixi per al desenvolupament de les seves funcions habituals serà a 
càrrec de l’Ajuntament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Publicació
Del present Conveni col·lectiu es realitzarà una publicació, amb l’escut municipal 

de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, de la tirada necessària per ser distribuït 
entre tots els treballadors compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni.

DISPOSICIÓ FINAL

1. Els pactes especials que es puguin portar a terme durant la vigència del present 
Conveni hauran de ser negociats, excepte desig en contra de l’interessat, en presència 
del Comitè de Personal o d’algun dels seus representants.

2. El present Conveni o pacte no derogarà en cap cas les condicions més bene-
Ýekqugu"swg"uÓjciwguukp"qdvkpiwv"gp"pgiqekcekqpu"cpvgtkqtu0

50" Cswguv"Eqpxgpk"uÓcfcrvct§"c"vqvgu"ngu"oqfkÝecekqpu"gp"nc"ngikuncek„"ncdqtcn0

(07.316.109)
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RESOLUCIÓ
VTG1583514229."fg"48"fg"lwnkqn."rgt"nc"swcn"gu"fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnkecek„"
del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Veripack Embalajes, SLU (abans 
Autobar Packaging Spain, SA), per a l’any 2007 (codi de conveni núm. 0803222).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Veripack Embalajes, SLU 
(abans Autobar Packaging Spain, SA), subscrit pels representants de l’empresa i pels 
dels seus treballadors el dia 10 de juliol de 2007, i de conformitat amb el que disposen 
l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, 
de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l’article 11.2 
de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; 
el Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència de serveis de l’Estat a la 
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"ogfkcek„."ctdkvtcvig"k"eqpeknkcek„="gn"Fgetgv"
326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del 
Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 gener, d’estructuració i de rees-
vtwevwtcek„"fg"fkxgtuqu"fgrctvcogpvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"
223/2004, de 9 de març, de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració 
fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"3;214227."fg"35"fg"ugvgodtg."fg"tgguvtwevwtcek„"rctekcn"
fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"k"Kpf¿uvtkc="gn"Fgetgv"64314228."fg"4:"fg"pqxgodtg."fg"
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments 
fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k"gn"Fgetgv"79214228."fg"3;"fg"
desembre, d’estructuració del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Veripack 
Embalajes, SLU (abans Autobar Packaging Spain, SA), per a l’any 2007 (codi de 
eqpxgpk"p¿o0"2:25444+"cn"Tgikuvtg"fg"eqpxgpku"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"fgn"Fg-
partament de Treball a Barcelona.

Ï4" Fkurquct"swg"gn"vgzv"guogpvcv"gu"rwdnkswk"cn"FQIE0

Barcelona, 26 de juliol de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball de l’empresa Veripack Embalajes SLU (abans Autobar Packa-
ging Spain, SA), per a l’any 2007

1. Disposicions generals

Article 1
Àmbit territorial

Aquest Conveni col·lectiu s’aplica a la totalitat dels treballadors que integren la 
plantilla de Veripack Embalajes SLU, sigui quin sigui el centre de treball on prestin 
serveis dins de la província de Barcelona.

Article 2
Àmbit personal

Les condicions d’aquest Conveni afecten tot el personal empleat a l’empresa sigui 
quina sigui la seva categoria professional, llevat del personal de direcció.
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	 finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IUE/3620/2007, de 30 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord número 2, de 28 de novembre de 2007, de la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	RESOLUCIÓ
	ASC/3632/2007, de 16 de novembre, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió dels diferents ajuts derivats dels programes per a la gent gran.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3628/2007, de 15 de novembre, per la qual es destina la senyora Núria Ponti Sebastià al lloc de responsable de Recursos i Anàlisi Jurídica de la Direcció General del Joc i d’Espectacles.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/3627/2007, de 20 de novembre, per la qual es modifica la Resolució AAR/3268/2007, de 15 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de responsable al Laboratori Agroalimentari de Cabrils del De
	partament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (convocatòria de provisió núm. AG/004/07).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	RESOLUCIÓ
	IUE/3621/2007, de 9 de novembre, per la qual es fa públic el cessament i la designació d’un membre del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya pel Parlament de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	RESOLUCIÓ
	ASC/3629/2007, de 30 d’octubre, per la qual resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de treball de la Direcció de Serveis del Departament d’Acció Social i Ciutadania (convocatòria de provisió núm. B
	E/006/07).
	RESOLUCIÓ
	ASC/3630/2007, de 29 d’octubre, per la qual es destina la senyora M. Mercè Ventura i Farrés al lloc de responsable de Suport Tècnic de Girona del Departament d’Acció Social i Ciutadania (convocatòria de provisió núm. BE/008/07).
	RESOLUCIÓ
	ASC/3631/2007, de 31 d’octubre, per la qual es declara desert el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Sistemes d’Informació de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (convocatòria de provisió núm
	. BE/003/07).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	eNTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES
	DE LA GENERALITAT
	RESOLUCIÓ
	IRP/3617/2007, de 13 de novembre, per la qual es fan públics la combinació guanyadora i el número Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels dies 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 de novembre de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3618/2007, de 13 de novembre, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs de la loteria Trio dels dies 5 a l’11 de novembre de 2007.
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	de notificació de la resolució de recursos de reposició.
	ANUNCI
	de notificació de la resolució de recursos de reposició.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb l’aportació de dades, la posada de manifest d’expedient per a al·legacions, arxivament o desarxivament en les reclamacions economicoadministratives iniciades davant la Junta de Finances.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució per al subministrament i la distribució de gas propà canalitzat al terme municipal de Garcia (exp. I617/013/07).
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i recaptació d’impostos.
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 28 de novembre de 2007, de notificació d’actes administratius.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	CENTRE DE TELECOMUNICACIONS
	I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministraments.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	PTO/3615/2007, de 26 de novembre, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del Projecte MG-03128C1, del terme municipal de les Preses.
	RESOLUCIÓ
	PTO/3616/2007, de 26 de novembre, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del Projecte ML-05084, del terme municipal del Soleràs.
	ANUNCI
	sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi del Vendrell.
	ANUNCI
	d’informació pública del projecte Pla de transport de viatgers de Catalunya (2008-2012).
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	EDICTE
	de 26 de novembre de 2007, de notificació de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors (TFS200700107).
	EDICTE
	de 28 de novembre de 2007, de notificació de diversos actes administratius dictats en els expedients sancionadors (TFS200700089).
	EDICTE
	De 28 de novembre de 2007, de notificació de diverses resolucions d’expedients sancionadors (TFS200700060).
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb l’aportació de documentació en matèria de fiances.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb l’aportació de documentació en matèria de fiances (TFS200700128).
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb l’aportació de documentació en matèria de fiances (TFS200700127).
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb l’aportació de documentació en matèria de fiances.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb l’aportació de documentació en matèria de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’ha extraviat un resguard de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb l’aportació de documentació en matèria de fiances.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb l’aportació de documentació en matèria de fiances.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb l’aportació de documentació en matèria de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	de 27 de novembre de 2007, pel qual es notifica la resolució en el procediment disciplinari tramitat a Noemí Martín Duran.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació de diversos contractes.
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Anunci de licitació d’un contracte d’obres (exp. G648 N08/001) (DOGC núm. 5016, pàg. 49516, de 26.11.2007).
	a l’Anunci de licitació d’un contracte d’obres (exp. G648 N08/002) (DOGC núm. 5016, pàg. 49518, de 26.11.2007).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	per a la licitació d’un contracte de serveis (exp. CSE/AH02/1100016629/08/CA).
	ANUNCI
	per a la licitació d’un contracte de serveis (exp. CSE/AH02/1100017475/08/CA).
	ANUNCI
	per a la licitació de dos contractes de serveis (exp. CSE/AH02/1100018881/08/CA i CSE/AH02/1100019254/08/CA).
	ANUNCI
	per a la licitació d’un contracte de serveis (exp. CSE/CC00/1100014524/08/CA).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 16 de novembre de 2007, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors per infraccions de normes laborals i de seguretat i higiene en el treball a la província de Barcelona.
	EDICTE
	de 21 de novembre de 2007, de notificació de determinades resolucions de revocació de subvencions.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 21 de novembre de 2007, de notificació de la resolució corresponent a l’expedient sancionador 15196-2006.
	EDICTE
	de 22 de novembre de 2007, de notificació de diversos actes administratius.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 14 de novembre de 2007, de notificació de diverses resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 14 de novembre de 2007, de notificació d’acord d’inici i proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 26 de novembre de 2007, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat industrial al terme municipal d’Alguaire (exp. LAAD07 0215).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	de notificació de la resolució en sol·licituds d’ampliació de trams del cànon de l’aigua presentades davant l’Agència Catalana de l’Aigua.
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2004002424).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2006000223).
	ANUNCI
	d’informació pública dels llocs, els dies i les hores per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del projecte d’obra per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals de can Ram, als termes municip
	als de Sant Pere de Vilamajor i Santa Maria de Palautordera.
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	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de servei.
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	SANT JULIÀ DE RAMIS
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	SANTA COLOMA DE FARNERS
	SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
	LA SEU D’URGELL
	SITGES
	SOLSONA
	SÚRIA
	TEIÀ
	VILAMALLA
	CONSELLS
	COMARCALS
	ALT EMPORDÀ
	GARRIGUES
	GARROTXA
	OSONA
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	DIPUTACIONS
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	ENTITATS
	METROPOLITANES
	I TRACTAMENT DE RESIDUS
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 449/2007).
	 ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 551/2007).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 20 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 831/2006.
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Girona, sobre procediment de jurisdicció voluntària (exp. 852/2007).
	del Jutjat de Primera Instància núm. 28 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 619/2006).
	del Jutjat de Primera Instància núm. 10 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 776/2007).
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Reus, sobre actuacions de judici verbal (exp. 908/2006).
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 494/2006).
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 660/2006).
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sabadell, sobre actuacions de mides provisionals coetànies a la demanda (exp. 436/2007).
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