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RESOLUCIÓ
VTG159;;14229."fg"49"fg"ugvgodtg."rgt"nc"swcn"gu"fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnkecek„"
fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Rgtg"
fg"Xkncoclqt"rgt"cnu"cp{u"4229/422;"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:35694+0

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Vilamajor, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus 
treballadors el dia 26 de febrer de 2007, i de conformitat amb el que disposen l’article 
;204"k"5"fgn"Tgkcn"fgetgv"ngikuncvkw"313;;7."fg"46"fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"
fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu="nÓctvkeng"40d+"fgn"Tgkcn"fgetgv"326213;:3."fg"44"
de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l’article 11.2 de la 
Nngk"qti§pkec"613;9;."fg"3:"fg"fgugodtg."fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c="gn"
Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència de serveis de l’Estat a la 
Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 
326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del 
Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 gener, d’estructuració i de rees-
tructuració de diversos departaments de l’Administració de la Generalitat; el Decret 
44514226."fg";"fg"oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"
de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial 
del Departament de Treball i Indústria; el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de 
etgcek„."fgpqokpcek„"k"fgvgtokpcek„"fg"nÓ§odkv"fg"eqorgvflpekc"fgnu"fgrctvcogpvu"
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 570/2006, de 19 de 
desembre, d’estructuració del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral 
de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per als anys 2007-2009 (codi de conveni 
núm. 0813472) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament 
de Treball a Barcelona.

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

Barcelona, 27 de setembre de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI
eqnángevkw"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Rgtg"fg"Xkncoclqt"rgt"cnu"
cp{u"4229/422;

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Qdlgevg"k"pqtoc"uwrngv”tkc

Aquest Conveni regula les condicions de treball dels empleats públics que pres-
ten serveis per a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i estableix els seus propis 
sistemes d’aplicació.

Per tot allò que no estigui recollit, previst ni resolt en aquest Conveni, s’aplicaran 
les disposicions legals que dicti l’Estat o la Comunitat Autònoma pel que fa a les 
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seves competències i als reglaments de funcionament dels diferents col·lectius 
swcp"jcikp"guvcv"gncdqtcvu"x§nkfcogpv"gpvtg"nc"eqtrqtcek„"k"nc"tgrtgugpvcek„"ngicn"
dels treballadors/ores.

Els acords subscrits, o els que es puguin subscriure en un futur, entre els sindicats 
representatius i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies), la FMC 
(Federació de Municipis de Catalunya) i l’ACM (Associació Catalana de Municipis), 
gu"vtcunncfctcp"c"nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"fÓKpvgtrtgvcek„"k"Ugiwkogpv"rgt"vcn"fg"hgt."uk"
així correspon, el seu estudi i la seva adequació per aquest Conveni.

Article 2
Àmbit personal. (Veure annex 1)
30" Cswguv"Eqpxgpk"chgevct§"gn"rgtuqpcn"uqvoflu"cn"ftgv"ncdqtcn"cn"ugtxgk"fg"nÓClwp-

tament de Sant Pere de Vilamajor.
40" Swgfc"gzen”u"fg"nÓ§odkv"rgtuqpcn"fÓcswguv"Eqpxgpk"gn"rgtuqpcn"swg"fgugpxqnwrk"

e§ttgeu"fg"eqpÝcp›c"k1q"fÓcuuguuqtcogpv"gurgekcn."k"cswgnngu"tgncekqpu"eqpvtcevwcnu"
i de serveis en règim de dret administratiu.
50" Cswguv"Eqpxgpk"pq"chgevct§"ngu"eqpfkekqpu"ofiu"dgpgÝekqugu"rgt"cnu"vtgdc-

lladors/ores que restin vigents amb anterioritat per disposicions legals, normes 
convencionals o usos i costums.

Article 3
Vigència
30" Gn"rtgugpv"Eqpxgpk"vkpft§"wpc"fwtcfc"fg"5"cp{u."fgu"fg"nÓ3"fg"igpgt"fg"4229"

al 31 de desembre de 2009, llevat dels apartats referents al calendari laboral.
40" Cswguv"Eqpxgpk"gu"rtqttqict§"v§ekvcogpv."gp"vqvc"nc"ugxc"gzvgpuk„."rgt"cp{u"

naturals successius en el supòsit que no sigui objecte de denúncia per qualsevol de 
les parts, 2 mesos abans del seu termini.
50" Nc"fgp¿pekc"fÓwpc"fg"ngu"rctvu"jcwt§"fÓfiuugt"gzrtguuc."rgt"guetkv."k"cod"eqpu-

v§pekc"hghcgpv"c"nÓcnvtc"rctv0
60" Wp"eqr"fgpwpekcv"cswguv"Eqpxgpk."eqpvkpwct§"gp"xkiqt"Ýpu"swg"pq"uÓceqpug-

gueixi un altre que el substitueixi.
70" Cswguv"Eqpxgpk"gpvtct§"gp"xkiqt"wp"eqr"crtqxcv"rgt"nc"eqtrqtcek„"k"rgt"nÓcu-

semblea de treballadors/ores, amb efectes des del dia 1 de gener de 2007.

Article 4
Kpfkxkukdknkvcv"fgn"Eqpxgpk
30" Ngu"eqpfkekqpu"rcevcfgu"gp"cswguv"Eqpxgpk"u„p"o‡pkogu"k"eqpuvkvwgkzgp"wp"

vqv"qti§pke"k"wpkvctk."rgt"vcpv"nc"ugxc"crnkecek„"fiu"eqpukfgtcfc"inqdcnogpv0
40" Pq"qduvcpv"ckz”."gp"gn"ecu"swg"nc"lwtkufkeek„"cfokpkuvtcvkxc."gp"nÓgzgtekek"fg"

ngu"ugxgu"hcewnvcvu."fgkzfiu"ugpug"ghgevg"q"oqfkÝswfiu"cniwpc"fg"ngu"guvkrwncekqpu"fgn"
Eqpxgpk."jcwtcp"fÓcfcrvct/uÓjk."rgt"nc"swcn"equc"gu"hcewnvct§"nc"Eqokuuk„"fÓKpvgt-
pretació i Seguiment i sense que això comporti una nova negociació del Conveni, 
al llarg del temps de vigència pactada.

Article 5
Règim interior
30" Gnu"gorngcvu1cfgu"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Rgtg"fg"Xkncoclqt."rgn"ect§evgt"fg"

les seves funcions, estan subjectes al règim d’incompatibilitats legals vigents.
Per al desenvolupament de les seves tasques hauran d’observar discreció i sigil 

rtqhguukqpcn"gp"gnu"cuuworvgu"swg"eqpgiwkp"rgt"tc„"fgn"ugw"e§ttge"k"pq"rqftcp"
wvknkv¦ct"cswguvgu"fcfgu"gp"dgpgÝek"rtqrk"q"fg"vgtegtu0
40" ¡u"qdnkicek„"fg"vqvu"gnu"gorngcvu1cfgu"vgpkt"nc"o§zkoc"fknkiflpekc"k"eqttgeek„"

de cara al públic, als companys, subordinats, caps i membres de la corporació.
3. Així mateix, hauran de complir el seu horari de treball amb puntualitat i desen-

xqnwrct"ngu"ugxgu"hwpekqpu"k"qdnkicekqpu"cod"gn"o§zko"fÓkpkekcvkxc"rt”rkc"k"cod"nÓcec-
tament de les directrius i les instruccions dels seus caps i responsables directes.
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Article 6
Eqokuuk„"Rctkv§tkc"fÓKpvgtrtgvcek„"k"Ugiwkogpv
30" Gn"rtgugpv"Eqpxgpk"uÓkpvgtrtgvct§"fÓceqtf"cod"gn"ugpvkv"itcocvkecn"fg"ngu"ugxgu"

en§wuwngu."k"gp"cvgpek„"cnu"qdlgevkwu"swg"gu"rgtugiwgkzgp"gp"gn"oqogpv"fg"nc"ugxc"
signatura.
40" Gu"etgct§"wpc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"fgn"Eqpxgpk"gp"gn"vgtokpk"fg"37"fkgu"eqor-

tats des de l’aprovació d’aquest Conveni, com a òrgan d’interpretació, arbitratge, 
eqpeknkcek„"k"fg"xkikn§pekc"fgn"ugw"eqornkogpv."c"Ý"fg"tguqnftg"gnu"eqpÞkevgu"fÓkp-
terpretació que puguin sorgir o que li siguin presentats pels treballadors o per la 
pròpia corporació.
Ngu"ugxgu"hwpekqpu."c"ofiu"fg"nc"kpvgtrtgvcek„"k"xkikn§pekc"fg"ngu"s¯guvkqpu"csw‡"

regulades són:
a) Arbitratge de les qüestions que els parts sotmetin a consideració.
d+" FÓcnvtgu"swg"nk"ukiwkp"gpeqocpcfgu"rgt"cswguv"Eqpxgpk."gp"gurgekcn"hct§"nc"

ogfkcek„"cod"ect§evgt"rtgxk"c"nc"kpvgtrqukek„"fg"swcnugxqn"eqpÞkevg"eqnángevkw"fgtkxcv"
de la interpretació o aplicació del que disposen els presents acords, així com els 
supòsits de concurrència d’aquest.
50" Nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"guvct§"kpvgitcfc"rgt"4"rgtuqpgu."fgukipcfgu"rgt"nc"

corporació i 2 per la representació del personal. Hi podran assistir els delegats de 
les seccions sindicals legalment constituïdes.
60" Cevwct§"eqo"c"ugetgvctk"fg"nc"Eqokuuk„"wpc"rgtuqpc"fgukipcfc"rgt"nc"eqt-

poració. S’aixecaran actes de les reunions i els seus acords seran de compliment 
obligatori.
70" Nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"gu"tgwpkt§"fg"hqtoc"qtfkp§tkc"3"xgicfc"ecfc"8"oguqu."

k"fg"ocpgtc"gzvtcqtfkp§tkc."c"rgvkek„"fÓcniwpc"fg"ngu"rctvu."swcp"ukiwk"pgeguuctk."
k"ugortg"swg"ukiwk"rquukdng."gp"gn"vgtokpk"fg"4"fkgu"j§dknu"eqorvcvu"c"rctvkt"fg"nc"
petició.
80" Gp"ecu"fg"ocpec"fÓceqtf"gp"gn"uk"fg"nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"uqdtg"nc"kpvgtrtgvcek„"

k1q"crnkecek„"fgn"rtgugpv"Eqpxgpk."ckz‡"eqo"swcnugxqn"pqtoc"ngicn"q"tgincogpv§tkc"
fÓcrnkecek„."codfwgu"rctvu"pgiqekcfqtgu"ceqtfgp"gzrtguucogpv"k"xqnwpv§tkcogpv"
gn"uqvogvkogpv"fg"nc"fkuetgr§pekc."cnu"rtqegfkogpvu"fg"eqpeknkcek„"k"ogfkcek„"
guvcdngtvu"rgn"Eqpuqtek"fÓGuvwfku."Ogfkcek„"k"Eqpeknkcek„"c"nÓCfokpkuvtcek„"Nqecn"
*EGOKECN+."c"rgvkek„"fg"swcnugxqn"fg"ngu"rctvu0

Article 7
Oguc"Igpgtcn"fg"Pgiqekcek„
Nc"Oguc"fg"Pgiqekcek„"gu"eqpuvkvwkt§"k"gu"tgwpkt§."eqo"c"o‡pko."3"xgicfc"c"

l’any. Igualment, tindran lloc reunions de la Mesa per decisió de l’Ajuntament o 
per acord entre aquesta i les organitzacions sindicals presents per dret a la Mesa, i 
per sol·licitud de totes les organitzacions sindicals presents a la Mesa.
Ugt§"eqorgvflpekc"fg"nc"Oguc"nc"pgiqekcek„"fgnu"vgogu"ugi¯gpvu<
c+" EncuukÝecek„"k"cevwcnkv¦cek„"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn0
d+" Etkvgtku"d§ukeu"fg"rtqxkuk„"k1q"rtqoqek„"fgnu"nnqeu"xcecpvu"q"fg"pqxc"etgcek„"

i els sistemes de selecció.
e+" Etkvgtku"d§ukeu"fg"nÓqhgtvc"fÓqewrcek„"r¿dnkec"fg"nÓcp{"gpvtcpv0
d) Aprovació de plans de formació.
g+" Ngu"tgvtkdwekqpu"d§ukswgu"k"eqorngogpv§tkgu"swg"uÓjcikp"fÓcrnkect"c"ecfc"nnqe"

de treball.
h+" NÓguvcdnkogpv"fg"nÓjqtctk"fg"vtgdcnn."gn"tfliko"fgn"icwfk"fg"rgtokuqu."ngu"xcecpegu"

i les llicències en allò que no estigui previst per conveni o acord.
i+" Etkvgtku"d§ukeu"fgnu"tgincogpvu"fg"rtguvcek„"fg"ugtxgku0
j+" Ngu"ocvfltkgu"fÓ‡pfqng"geqp”okec."fg"rtguvcek„"fg"ugtxgku."ukpfkecn."cuukuvflpekc"

k."gp"igpgtcn."vqvgu"cswgnngu"swg"chgevkp"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"k"nÓ§odkv"fg"tgncekqpu"
del personal i les seves organitzacions sindicals amb la corporació.
k+" Etkvgtku"d§ukeu"fg"dcugu"k"eqpxqecv”tkgu"fg"ugngeek„"k"eqpvtcevcek„"fgn"rgtuq-

nal.
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l+" Etkvgtku"d§ukeu"fg"dcugu"k"eqpxqecv”tkgu"fg"rtqoqek„"k"fg"ewtuqu"fg"hqtocek„"
professionals.
m+" Etkvgtku"d§ukeu"fg"dcugu"k"eqpxqecv”tkgu"fg"rtqxkuk„"fg"nnqeu0
l) Serveis mínims en situació de vaga.
m) Totes aquelles que s’esmenten expressament en aquest Conveni.

Article 8
Ogugu"gurge‡Ýswgu
Rgt"cnu"eqnángevkwu"swg"jq"tgswgtgkzkp"gu"eqpuvkvwktcp"ogugu"gurge‡Ýswgu"uqdtg"

qüestions puntuals. Els acords a què arribin seran integrats com a annex en el 
Conveni.

CAPÍTOL 2
Jornada i règim de treball

Article 9
Ecngpfctk"k"lqtpcfc"ncdqtcn0"*Xgwtg"cppgz"3"k"4+
Nc"lqtpcfc"ncdqtcn"uÓcfcrvct§"c"cnn”"swg"fkurquc"nc"ngikuncek„"xkigpv0"Ecfc"cp{"gu"

fkuvtkdwkt§"nc"ugxc"crnkecek„"swg"uÓcflwpvct§"eqo"c"cppgz"cn"Eqpxgpk0
30" Gn"ecngpfctk"ncdqtcn"fiu"nÓkpuvtwogpv"vflepke"rgt"okvl§"fgn"swcn"gu"hc"nc"

distribució de la jornada. Anualment, tenint en compte el calendari de festes 
crtqxcv"rgt"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."uÓcrtqxct§"gn"ecngpfctk"ncdqtcn"gp"gn"
marc de la Comissió d’Interpretació i Seguiment d’aquest Conveni. S’especi-
Ýectcp."uk"uÓguecw."ngu"eqpukfgtcekqpu"rctvkewnctu"swg"ukiwkp"pgeguu§tkgu"rgnu"
diversos col·lectius.
40" Fwtcpv"nÓ¿nvko"vtkoguvtg"fg"nÓcp{."nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"guvcdnkt§"gn"ecngpfctk"

laboral de l’any següent.
50" Nc"lqtpcfc"ugvocpcn"ugt§"fg"7"fkgu"vtgdcnncvu"k"4"fkgu"fg"fguecpu0
60" Gpvtg"nÓcecdcogpv"fÓwpc"lqtpcfc"k"gn"eqogp›cogpv"fÓwpc"cnvtc"jcp"fg"vtcpu-

córrer com a mínim 12 hores.
5. Horaris i jornada laboral:
QÝekpgu"Clwpvcogpv
Horari laborable: 37 hores i 30 minuts.
Matins de dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 hores.
Tardes de dilluns i dijous de 16.30 a 19.00 hores (torns).
Jornada intensiva de l’1 de juliol al 31 d’agost (de 08.00 a 15.00) hores.
Brigada Municipal
Horari laborable: 37 hores i 30 minuts.
Matins de dilluns a dijous de 08.00 a 13.00 hores.
Tardes de dilluns a dijous de 15.00 a 18.00 hores.
Divendres matí de 08.00 a 13.30 hores.
Fg"nÓ3"fÓcdtkn"cn"52"fÓqevwdtg."gu"rqft§"tgcnkv¦ct"lqtpcfc"kpvgpukxc"*fg"29022"c"36052"

hores), en torns rotatius de servei, de tal manera que quedi cobert l’horari habitual 
(de dilluns a dijous de 8.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores i divendres de 
8.00 a 13.00 hores) per almenys un treballador, i sempre segons les necessitats del 
servei.

Administrativa escola
1.620 hores laborables que seran distribuïdes d’acord amb les necessitats de 

l’Escola.
Centres i locals
Horari laborable: 37 hores i 30 minuts.
Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 21.00 hores.
Nc"tguvc"fÓjqtgu"uÓcrnkectcp"fg"nnkwtg"gngeek„."fÓceqtf"cod"ngu"pgeguukvcvu"fgn"

servei.
Xkikn§pekc"owpkekrcn
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1.620 hores laborables que seran distribuïdes d’acord amb les necessitats del 
servei.

6. Són feiners tots el dies de l’any llevat dels que a continuació es relacionen:
a) 104 dissabtes i diumenges.
b) 14 dies festius de calendari laboral. En el cas que alguna d’aquestes festes fos 

gp"fkuucdvg"q"fkwogpig"ugÓp"vtcunncfct§"gn"icwfkogpv"c"wp"cnvtg"fkc"hgkpgt."pq"Ýz"k"c"
lliure elecció de l’interessat i sempre i quan les necessitats del servei ho permetin.

c) 22 dies laborals de vacances anuals.
d) 9 dies d’assumptes propis, que es gaudiran dintre de l’any natural i com a 

o§zko"Ýpu"cn"37"fg"igpgt"fg"nÓcp{"ugi¯gpv0"Cswguvu"uÓjcwtcp"fg"uqnánkekvct"rgt"
escrit amb un mínim de 3 dies d’antelació per a tot el personal, excepte per causes 
majors o imprevistes.

e) Els dies 5 de gener, dijous Sant, vigília de Sant Joan, 24 de desembre i 31 de 
fgugodtg."pq"gu"vtgdcnnct§"rgt"ngu"vctfgu"*gzegrvg"xkikn§pekc"owpkekrcn+0

Article 10
Torns

1. S’efectuaran en els llocs que siguin necessaris els torns rotatius de matí, tarda 
q"pkv."swg"gu"pgiqekctcp"ecfc"cp{"k"uÓcflwpvctcp"eqo"c"cppgz0"Swcnugxqn"oqfkÝecek„"
fgnu"vqtpu"gp"eqnángevkwu"qp"pq"ukiwk"jcdkvwcn"cswguv"tfliko"jqtctk"ugt§"pgiqekcv"cod"
els representants del personal.

2. A l’hora d’efectuar qualsevol canvi de torn entre 2 treballadors d’un mateix 
fgrctvcogpv."ecnft§"pqvkÝecek„"rtflxkc"cod"nc"uwÝekgpv"cpvgncek„."cn"ecr"fgn"ugtxgk"
respectiu.
50" Ecfc"cp{"uÓghgevwct§"wp"swcftcpv"fgnu"vqtpu"lwpvcogpv"cod"nc"tgrtgugpvcek„"

dels treballadors/ores.
60" NÓjqtctk"fgn"rgtuqpcn"swg"vtgdcnnk"rgt"vqtpu"nÓjcwt§"fg"eqpflkzgt"cnogp{u"cod"5"

mesos d’antelació. Els quadrants d’aquests horaris, el nombre possible d’operatius o 
serveis extraordinaris que s’hauran de realitzar i els criteris a l’hora de cobrir baixes 
q"kortgxkuvqu"jcwtcp"fg"ugt"pgiqekcvu"cod"ect§evgt"cpwcn"cod"gnu"tgrtgugpvcpvu"
fgn"rgtuqpcn."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"pq"uqdtgrcuuct"nc"lqtpcfc"o§zkoc"cpwcn."k"guvcdnkt."
d’aquesta manera les compensacions corresponents.

Article 11
Descans diari. (Veure annex 1)

1. Tots els empleats/ades en règim de jornada igual o superior a les 6 hores inin-
terrompudes tindran un descans de 30 minuts, computables com a treball efectiu que 
gaudiran, segons les necessitats del servei, dintre de la primera part de la jornada. 
Swcp"nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"ukiwk"kphgtkqt."nc"rcwuc"gu"tgfwkt§"rtqrqtekqpcnogpv0

a) 4 hores o més: 20 minuts.
b) 3 hores o més: 15 minuts.
Gn"fguecpu"gp"jqtctk"pqevwtp"ugt§"fg"67"okpwvu0
2. Aquest descans és obligatori i no substituïble per cap mena de compensa-

ció.
50" Cswguvc"kpvgttwrek„"pq"rqft§"chgevct"gn"hwpekqpcogpv"pqtocn"fgn"ugtxgk."fg"

hqtoc"swg"ecfc"ecr"fÓ§tgc"rqft§"fkuvtkdwkt"nc"rcwuc"guogpvcfc"rgt"vcn"swg"pq"gu"
trobin absents alhora més del 50% del personal adscrit a la mateixa unitat admi-
nistrativa.

Article 12
Flexibilitat
UÓguvcdngkz"wp"octig"fg"Þgzkdknkvcv."pq"jcdkvwcn."c"nÓgpvtcfc"k"c"nc"uqtvkfc"fgn"nnqe"

de treball, de 15 minuts diaris, que s’hauran de recuperar el mateix dia.
Nc"Þgzkdknkvcv"c"nÓgpvtcfc"k"c"nc"uqtvkfc"uÓgpvgpft§"gp"cswgnnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"qp"pq"

perjudiqui el normal desenvolupament del servei.
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Article 13
Vacances
30" Ngu"xcecpegu"cpwcnu."tgvtkdw•fgu"k"pq"uwduvkvw•dngu"rgt"ecr"eqorgpucek„"

econòmica seran, de 30 dies naturals o 22 dies feiners, o bé proporcionals al temps 
treballat des del 31 d’agost de l’any anterior, si aquest període és inferior a 1 any. 
Gu"icwfkt§"rtghgtgpvogpv"fwtcpv"gnu"oguqu"fg"lwnkqn."ciquv"k1q"ugvgodtg."rtqewtcpv"
sempre mantenir coberts tots els serveis de la corporació.
40" Ngu"xcecpegu"gu"rqftcp"rctvkt."uk"ckz‡"gu"fgukvlc"k"gn"ugtxgk"jq"rgtogv."rqfgpv/

ug"tgcnkv¦ct"gp"5"rgt‡qfgu"eqo"c"o§zko0"Wp"fÓcswguvu"rgt‡qfgu"jcwt§"fg"ugt"eqo"c"
mínim de 15 dies naturals consecutius, sent els altres de 7 i 8 dies naturals.
50" Cod"5"oguqu"fÓcpvgncek„."c"nÓkpkek"fg"ngu"xcecpegu."uÓgncdqtct§"nc"tgncek„"fg"

personal amb indicació de les dates en què gaudiran les vacances.
60" Rgt"fgvgtokpct"fkpu"fg"ecfc"ugtxgk"gnu"vqtpu"fg"xcecpegu"gu"rtqegfkt§"fg"eqo¿"

ceqtf"gpvtg"gn"rgtuqpcn0"Gp"ecu"fg"eqpÞkevg"fÓkpvgtguuqu"uÓcvgpft§"c"vqtpu"tqvcvkwu"
anuals.
70" Ecr"vtgdcnncfqt"rqft§"kpkekct"ngu"ugxgu"xcecpegu"uk"gu"vtqdc"fg"dckzc"rgt"

malaltia, accident o llicència per maternitat o paternitat. En cas que la situació de 
baixa sobrevingui un cop iniciades les vacances, aquestes quedaran interrompudes 
c"rctvkt"fgn"swctv"fkc"fg"dckzc"k"Ýpu"c"nc"fcvc"fÓcnvc"fgn"vtgdcnncfqt"ugortg"swg"cswguvc"
comporti hospitalització, fractura que requereixi immobilització o intervenció qui-
t¿tikec0"Gp"cswguv"ecu"gu"rcevct§"gn"rgt‡qfg"rgt"icwfkt"gnu"fkgu"tguvcpvu"fg"xcecpegu."
un cop produïda l’alta del treballador, entenent-se en tot cas, consumits com a dies 
de vacances, els 3 primers dies de baixa.

Article 14
Nnkeflpekgu"k"rgtokuqu"tgvtkdw•vu
Gn"rgtuqpcn"cn"ugtxgk"fg"nÓClwpvcogpv."rtflxkc"uqnánkekvwf."vkpft§"ftgv"c"ngu"ugi¯gpvu"

llicències i permisos retribuïts.
1. 15 dies per matrimoni o formació de parella de fet, sense cap mena de distinció, 

heterosexuals o homosexuals, comptats des de la data de celebració del matrimoni, 
o quan la parella de fet demostri una convivència mínima de 6 mesos. En el supòsit 
fg"rctgnnc"fg"hgv."pq"gu"icwfkt§"fg"pqw"rgto‡u"rgt"cswguv"eqpegrvg"Ýpu"swg"jcik"
transcorregut un termini de 2 anys des del permís anterior.

2. Per traslladar-se de domicili sense canvi de residència dins el municipi 1 dia. 
Amb canvi de residència fora del municipi, 2 dies.
50" 3"fkc"gp"uwr”ukvu"fg"ocvtkoqpk"fg"rctgpvu"Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"

*cxku."rctgu."Ýnnu"q"pgvu"fgn"vtgdcnncfqt+0
60" Rgt"pckzgogpv"fÓwp"Ýnn"gu"fkurquct§"fg"37"fkgu"pcvwtcnu0"Gp"gn"ecu"fg"pckzg-

ogpvu"fg"Ýnnu"rtgocvwtu"q"swg"jcikp"fg"tqocpftg"jqurkvcnkv¦cvu"fgurtfiu"fgn"rctv"
vkpftcp"ftgv"c"cdugpvct/ug"Ýpu"c"5"jqtgu"fk§tkgu"cod"uqw"‡pvgitg"k"ftgv"fÓkpvgttwrek„"
fgn"vgoru"fg"rgto‡u"k"wvknkv¦cek„"rquvgtkqt"c"nÓcnvc"jqurkvcn§tkc0

5. Per mort, malaltia greu o intervenció quirúrgica que suposi hospitalització 
gp"egpvtg"jqurkvcnctk"fg"hcoknkct"Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."5"
dies. En el cas de que el familiar resideixi fora de Catalunya, o de que pateixi una 
ocncnvkc"vgtokpcn"q"oqtv."gu"rqftcp"cvqtict"Ýpu"c"8"fkgu0
80" Gn"rgtuqpcn"swg"ewtuk"guvwfku"rqft§"fkurquct"fgnu"fkgu"fwtcpv"gnu"swcnu"vgpgp"

nnqe"gnu"gz§ogpu"fg"Ý"fg"ewtu"k"vcodfi"ngu"rtqxgu"rctekcnu"cod"ect§evgt"fgÝpkvkw"
*gz§ogpu"fÓcxcnwcek„+0"Ecnft§"crqtvct"lwuvkÝecpv"fÓcuukuvflpekc0
90" Gn"vtgdcnncfqt1c"cod"wp"Ýnn"ogpqt"fg";"oguqu"vkpft§"ftgv"c"3"jqtc"fk§tkc"fÓcd-

uflpekc"fg"nc"hgkpc0"Cswguv"rgt‡qfg"rqft§"ugt"fkxkfkv"gp"htceekqpu"fg"okvlc"jqtc."q"uk"
el treballador/a ho sol·licités es podria reduir la jornada en mitja hora. En cas que 
vqu"fqu"e”plwigu"vtgdcnnkp"gn"rgto‡u"pqofiu"rqft§"ugt"icwfkv"rgt"wp"fÓgnnu0"Uk"nÓgo-
pleat/ada públic volgués acumular les hores d’alletament, aquestes es compensaran 
cod"wp"o§zko"fg"36"fkgu"hgkpgtu0
:0" Rgn"vgoru"kpfkurgpucdng."rgn"eqornkogpv"fÓwp"fgwtg"kpgzewucdng"fg"ect§evgt"

públic i personal, comprès l’exercici del sufragi actiu. Quan consti en una norma 
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legal o convencional un període determinat, cal atenir-se al que aquesta disposi 
quant a la durada de l’absència i a la seva compensació econòmica.

Quan el compliment del deure abans esmentat suposi la impossibilitat de la pres-
vcek„"fgn"vtgdcnn"uÓcrnkect§"nc"pqtocvkxc"xkigpv"rgt"ecfcuewp"fgnu"eqnángevkwu0

En el cas que el treballador, per compliment del deure o desenvolupament del seu 
e§ttge."rgtegdk"wpc"kpfgopkv¦cek„."gu"fgueqorvct§"nÓkorqtv"fÓcswguvc"fgn"ucnctk"c"
què tingués dret a l’empresa.

9. El personal que concorri a les convocatòries públiques d’accés a les places 
vacants, en aquest Ajuntament, pel procediment d’oposició o de concurs oposició, 
fkurquct§"rgt"rtgrctct/ug"fgn"fkc"koogfkcvcogpv"cpvgtkqt"cn"fg"nc"egngdtcek„"fgn"
primer exercici.

10. Permisos de maternitat: 16 setmanes i de 18 a 20 en cas de part doble o triple. 
Aquestes setmanes es podran distribuir en 2 períodes o bé es podran acumular ínte-
grament després del part, sempre que 6 setmanes siguin immediatament posteriors 
cn"rctv0"C"gngeek„"fg"nÓgorngcv1cfc"r¿dnke."gn"rctg"vcodfi"rqft§"hgt"¿u"fg"ngu"ugvocpgu"
que faltin per completar el període del permís. En el cas que el pare i la mare treballin 
a l’iniciar el període de permís per maternitat, pot optar perquè el pare gaudeixi 
Ýpu"c"6"fg"ngu"fcttgtgu"ugvocpgu"fgn"rgto‡u."ugortg"swg"ukiwkp"kpkpvgttqorwfgu"
k"cn"Ýpcn"fg"nÓguogpvcv"rgt‡qfg."nngxcv"swg"gp"gn"oqogpv"fg"hgt/ug"ckz”"ghgevkw."nc"
incorporació al treball de la mare, suposi un risc per a la seva salut.
330" Gp"gn"ecu"fg"hco‡nkgu"oqpqrctgpvcnu."uÓguvwfkct§"gn"ecu"rgt"hceknkvct"c"nÓgo-

rngcv1cfc"r¿dnke"nc"ewtc"fgn"Ýnn1u0
12. El treballador té dret a absentar-se del lloc de treball, amb dret a remu-

pgtcek„."rgt"ceqorcp{ct"gp"xkukvc"oflfkec"c"Ýnnu"ogpqtu"fg"38"cp{u."rtgxk"cx‡u"c"
nÓClwpvcogpv"k"lwuvkÝecek„"fg"nc"pgeguukvcv"fg"nc"ugxc"tgcnkv¦cek„"fkpu"fg"nc"lqtpcfc"
fg"vtgdcnn."jcxgpv/ug"fg"lwuvkÝect"cod"gn"xqncpv"xkucv"rgn"hcewnvcvkw."ukiwk"q"pq"fgn"
servei de salut públic.
350" Gu"fkurquct§"fgn"vgoru"swg"tgcnogpv"ukiwk"pgeguuctk"rgt"nc"xkukvc"rt”rkc"cn"

metge col·legial si és dins de la xarxa pública o en centres hospitalaris concertats per 
derivació o privats en aquells supòsits d’assistència previstos a la xarxa pública.
360" Vcodfi"gu"fkurquct§"fg"rgto‡u"rgt"tgcnkv¦ct"hwpekqpu"ukpfkecnu"q"fg"tgrtgugpvcek„"

del personal en els termes establerts legalment o convencionalment. Així mateix es 
fkurquct§"fgn"rgto‡u"pgeguuctk"rgt"vcn"fg"tgcnkv¦ct"hqtocek„"c"pkxgnn"ukpfkecn."rtflxkc"
rgvkek„"k"lwuvkÝecek„"fgn"ukpfkecv0
370" Ngu"vtgdcnncfqtgu"godctcuucfgu"rqftcp"cdugpvct/ug"fg"nc"hgkpc"cod"ftgv"c"

tgowpgtcek„"rgt"rqfgt"hgt"gz§ogpu"rtgpcvcnu"k"vflepkswgu"fg"rtgrctcek„"cn"rctv."
cod"wp"cx‡u"rtgxk"c"nÓgortguc"k"cod"wpc"lwuvkÝecek„"fg"nc"pgeguukvcv"fg"hgt/jq"fkpu"
de la jornada de treball.
380" Gn"vtgdcnncfqt1c"cod"Ýnn"ogpqt"fÓ3"cp{"vfi"ftgv"c"nc"tgfweek„"fÓwp"vgt›"fg"nc"

jornada laboral, mantenint el sou íntegrament, d’absència del treball per atendre’l. 
Gn"rgt‡qfg"ugt§"fg"3"cp{"c"eqorvct"fgu"fg"nc"Ý"fg"nc"dckzc"rgt"ocvgtpkvcv0"Uk"gn"rctg"k"
nc"octg"vtgdcnngp."cswguv"ftgv"pqofiu"rqft§"fiuugt"gzgtekv"rgt"nÓwp"q"nÓcnvtg."cetgfkvcpv"
rgt"guetkv"swg"nÓcnvtg"rtqigpkvqt"pq"nÓjc"uqnánkekvcv0"Cswguv"rgt‡qfg"fg"vgoru"rqft§"
fkxkfkt/ug"gp"htceekqpu"fg"okvlc"jqtc0"Vcpocvgkz."rqft§"cewownct/ug"c"nÓkpkek"q"cn"
Ýpcn"fg"nc"lqtpcfc"fÓceqtf"cod"nc"Nngk"814224."fg"47"fÓcdtkn."fg"oguwtgu"tgncvkxgu"c"
la conciliació del treball amb la vida familiar.

El treballador/a pot optar, sempre que sigui possible segons les necessitats del 
servei, per compactar les hores que corresponguin de reducció de jornada en jornades 
consecutives senceres. El període de compactació ha d’ésser el que correspongui 
proporcionalment segons l’horari de jornada de treball.

17. En el cas d’adopció o acolliment es tindran els mateixos drets que per nai-
zgogpv"uk"gn"Ýnn"cfqrvcv"q"ceqnnkv"fiu"ogpqt"fg";"oguqu0"Uk"fiu"oclqt"fg";"oguqu"k"
ogpqt"Ýpu"c"8"cp{u."gn"rgto‡u"ugt§"fg"38"ugvocpgu0"Gp"gn"ecu"swg"gn"rctg"k"nc"octg"
vtgdcnnkp."pqofiu"wp"fÓgnnu"rqv"gzgtekt"nÓguogpvcv"ftgv0"Nc"fwtcfc"gu"eqorwvct§."c"
elecció del treballador, a partir de la resolució judicial o administrativa per la qual 
es constitueix l’adopció o acolliment.
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18. Qui per raons de guarda legal tingui cura directa d’algun menor de 6 anys 
q"wp"fkuokpw•v"ru‡swke"q"h‡uke"swg"pq"hcek"wpc"cevkxkvcv"tgvtkdw•fc."vkpft§"ftgv"c"wpc"
reducció de jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre al 
ogp{u"wp"vgt›"k"wp"o§zko"fg"nc"ogkvcv"fg"nc"ugxc"fwtcfc0
3;0" Gp"ecuqu"fgiwfcogpv"lwuvkÝecvu."rgt"kpecrcekvcv"h‡ukec."ru‡swkec"fgn"e”plwig"

q"fgn"rctg"q"nc"octg"q"gn"uqitg1c."uk"eqpxkwgp"cod"gn"vtgdcnncfqt1c."gu"rqft§"fgocpct"
també amb les mateixes condicions que el de guarda legal.
420" Pqw"fkgu"fÓcuuworvgu"rtqrku"swg"gu"rqftcp"icwfkt"fkpvtg"fg"nÓcp{"pcvwtcn"k"

eqo"c"o§zko"Ýpu"cn"37"fg"igpgt"fg"nÓcp{"ugi¯gpv0"Cswguvu"uÓjcwtcp"fg"uqnánkekvct"
per escrit amb un mínim de 3 dies d’antelació per a tot el personal, excepte per 
causes majors o imprevistes.

Per a la resta de supòsits, cal atenir-se al que disposa el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.

En tot cas, els dies s’entenen com a dies feiners.

Article 15
Nnkeflpekgu"pq"tgvtkdw•fgu
Gn"vtgdcnncfqt1c"ncdqtcn"Ýz"cod"ofiu"fÓ3"cp{"fg"ugtxgk"ghgevkw"c"nc"eqtrqtcek„"rqv"

sol·licitar llicència sense remuneració per un termini no superior a 3 mesos.
Aquestes llicències s’atorguen dins del mes següent al de la sol·licitud, sempre que 

ngu"pgeguukvcvu"fgn"ugtxgk"jq"rgtogvkp0"Nc"fwtcek„"cewowncfc"fÓcswguvgu"nnkeflpekgu"
no pot ésser superior a 3 mesos cada 2 anys.

Article 16
Excedències
30" Gn"rgtuqpcn"Ýz"uÓjcwt§"fg"fgenctct"gp"ukvwcek„"fÓgzegfflpekc"xqnwpv§tkc"swcp"

es trobi en situació de servei actiu en un altre cos o escala de les administracions 
públiques, o ofereixi serveis a organismes o entitats del sector públic i no els cor-
respongui quedar en la situació prevista en el punt 4 d’aquest article.
40" Vcodfi"gu"rqft§"eqpegfkt"gzegfflpekc"xqnwpv§tkc"cod"ftgv"c"tgugtxc"cn"nnqe"

de treball al personal que ho sol·liciti per interès particular. Per sol·licitar aquesta 
gzegfflpekc"ugt§"pgeguuctk"jcxgt"qhgtv"ugtxgk"fwtcpv"4"cp{u"c"nÓCfokpkuvtcek„0
Cswguvc"gzegfflpekc"pq"rqft§"vgpkt"wpc"fwtcfc"kphgtkqt"c"3"cp{."pk"uwrgtkqt"cn"

pqodtg"gswkxcngpv"fÓcp{u"swg"uÓcetgfkvk"fg"ugtxgku"c"nÓCfokpkuvtcek„."cod"wp"o§-
xim de 10.
Nc"uqnánkekvwf"fg"tgkpitfiu"jcwt§"fg"hqtownct/ug"cod"wpc"cpvgncek„"o‡pkoc"fg"52"

dies.
3. Els treballadors i les treballadores també tindran dret a un període d’excedència 

xqnwpv§tkc."pq"uwrgtkqt"c"5"cp{u."rgt"vgpkt"ewtc"fg"ecfc"Ýnn1c."lc"ukiwk"rgt"pcvwtcnguc"
q"rgt"cfqrek„."k"gu"eqorvct§"fgu"fg"nc"fcvc"fgn"ugw"pckzgogpv"q"fg"nc"ugxc"cfqrek„0"
Gnu"Ýnnu"swg"xkpiwkp"fqpctcp"ftgv"cnvtg"eqr"c"wp"pqw"rgt‡qfg"fÓgzegfflpekc0
Gn"rgt‡qfg"fg"rgtocpflpekc"gp"cswguvc"ukvwcek„"ugt§"eqorwvcdng"c"ghgevgu"fg"

triennis, consolidació del grau personal, reserva del lloc de treball i drets passius i 
gn"vtgdcnncfqt1c"vkpft§"ftgv"c"cuukuvkt"c"ewtuqu"fg"hqtocek„"k1q"tgekencvig0
60" Gu"eqpegfkt§"nÓgzegfflpekc"rgt"ugtxgku"gurgekcnu"eqo"c"eqpugs¯flpekc"fg"nc"fg-

ukipcek„"fgn"vtgdcnncfqt"q"nc"vtgdcnncfqtc"rgt"qewrct"wp"e§ttge"r¿dnke"fg"fgukipcek„"
q"gngeek„"swg"korquukdknkvk"nÓcuukuvflpekc"c"nc"hgkpc0"NÓgzgtekek"fg"e§ttge"ukpfkecn"c"
nÓ§odkv"eqoctecn."rtqxkpekcn"q"uwrgtkqt"vkpft§"nc"ocvgkzc"eqpukfgtcek„0
Cswguvc"gzegfflpekc"f„pc"ftgv"c"tgkpitfiu"cwvqo§vke"cod"wpc"rtflxkc"rgvkek„"fgn"

treballador o la treballadora, al còmput de l’antiguitat, a la consolidació del grau 
personal, i a la reserva del lloc de treball.
70" Gu"rqft§"eqpegfkt"gzegfflpekc"xqnwpv§tkc"rgt"citwrcek„"hcoknkct."cod"wpc"

fwtcfc"o‡pkoc"fg"4"cp{u"k"wpc"o§zkoc"fg"37."swcp"gn"e”plwig"q"cod"swk"gu"eqpxkw"
tgukfgkzk"gp"wp"cnvtg"owpkekrk"rgt"jcxgt"qdvkpiwv"fguvkpcek„"fgÝpkvkxc"gp"nÓcfokpku-
tració o entitat pública com a laboral o funcionari.
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CAPÍTOL 3
Accés i promoció professional

Article 17
Fgrctvcogpv"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"k"tgikuvtg"fg"rgtuqpcn

1. El Departament de Recursos Humans assumeix la gestió tècnica i adminis-
trativa de tot el personal al seu servei.
40" Gp"gn"Fgrctvcogpv"fg"Rgtuqpcn"jk"jcwt§"wp"tgikuvtg"fg"rgtuqpcn."qp"uÓkpuetkwt§"vqv"

el personal i on s’anotaran tots els actes que afectin la seva vida administrativa.
En cap cas es podran incloure en nòmina noves remuneracions, sense que prè-

viament l’òrgan competent hagi fet resolució o l’acte pel qual haguessin estats 
reconegudes.
Gp"gn"tgikuvtg"pq"jk"rqft§"eqpuvct"ecr"fcfc"tgncvkxc"c"tc›c."tgnkik„."Ýnkcek„"ukpfkecn."

política o opinió del treballador/a, com tampoc cap informe mèdic.
El personal i els seus representants legals tindran lliure accés al seu expedient.

Article 18
Qticpkv¦cek„"fgn"vtgdcnn
NÓqticpkv¦cek„"fgn"vtgdcnn"fiu"hgkpc"fg"nc"eqtrqtcek„."swg"jc"fÓguvcdnkt"gnu"ukuvgogu"

fg"tcekqpcnkv¦cek„."nc"oknnqtc"fg"oflvqfgu"k"rtqeguuqu"k"nc"ukornkÝecek„"fg"vcuswgu"
que permetin un millor i més alt nivell de prestació de serveis.

Els canvis organitzatius, individuals i/o col·lectius que afectin el personal en la 
oqfkÝecek„"fÓcniwpc"fg"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"rtgxkuvgu"gp"cswguv"Eqpxgpk."eqo"
també qualsevol norma que hagi de ser adoptada, es negociaran amb els represen-
tants del personal (a través de la Comissió d’Interpretació i Seguiment) regulat en 
cswguv"ecr‡vqn"k"gp"wp"vgtokpk"o§zko"fg"37"fkgu0

Els representants del personal emetran un informe de trasllat total o parcial 
fÓkpuvcnáncekqpu"k"gn"eguucogpv"q"oqfkÝecek„"fg"nc"rtguvcek„"fg"ugtxgku"swcp"chgevkp"
rgtuqpcn"kpen”u"gp"nÓ§odkv"fÓcrnkecek„"fÓcswguv"Eqpxgpk0

Article 19
EncuukÝecek„"rtqhguukqpcn0"*Xgwtg"cppgz"3+
Nc"encuukÝecek„"rtqhguukqpcn"vfi"rgt"qdlgevg"nc"fgvgtokpcek„"k"fgÝpkek„"fg"ngu"fkhg-

tgpvu"guecngu."itwru"k"gortcogpvu"gp"swfl"rqfgp"ugt"citwrcvu"gnu"hwpekqpctku1§tkgu"
i el personal contractat laboral d’acord amb la titulació o formació exigida, el lloc 
de treball i les funcions que exerceixin.
NÓguecnc."itwr"k"gortcogpv"fgÝpgkz"nc"rtguvcek„"ncdqtcn"k"ngu"hwpekqpu"c"hgt"k"

determinar la carrera i promoció professional.
FÓceqtf"cod"nÓctvkeng"47"fg"nc"Nngk"5213;:6."uÓguvcdngkzgp"7"itwru"fg"encuukÝecek„."

d’ordenació per feina o categories.
Gn"hwpekqpctk"fg"ecttgtc"vfi"ftgv."fÓceqtf"cod"gn"swg"rtgxgw"nÓctvkeng"363"fgn"TFN"

781/1986, a ocupar un lloc de treball adequat a la seva escala o nivell i, com a 
o‡pko."c"tgdtg"ngu"tgvtkdwekqpu"swg"guvkiwkp"cuukipcfgu0"Cswguv"oqfgn"vcodfi"ugt§"
d’aplicació al personal laboral.

Article 20
Tgncek„"q"ecv§ngi"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn
30" Jc"fg"ugt"nÓkpuvtwogpv"vflepke"c"vtcxfiu"fgn"swcn"gu"hcek"nÓqtfgpcek„"k"nc"encuukÝecek„"

dels llocs de treball i del seu personal, d’acord amb les necessitats dels serveis, i on 
es precisen les seves característiques essencials.
40" Nc"Tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"q"ecv§ngi"kpenqwt§"nÓgpwogtcek„"fg"nc"vqvcnkvcv"fgnu"

nnqeu"fg"vtgdcnn"gzkuvgpvu"gp"nÓqticpkv¦cek„."qtfgpcvu"rgt"§tggu"fg"iguvk„."k"gzrtguucvu"
de la següent manera:

a) Denominació i característiques essencials (activitat professional, categoria, 
funcions, responsabilitat, etc.)
d+" Itwr"q"itwru"fg"encuukÝecek„"k"tgvtkdwekqpu"d§ukswgu"k"eqorngogpv§tkgu"cu-
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signades, que concorden amb la taula retributiva de cada any.
e+" Pcvwtcnguc"*hwpekqpctk"q"ncdqtcn+0
f+" Tgswkukvu."eqorgvflpekgu"k"rgtÝn"rtqhguukqpcn"gzkikvu"rgt"nc"ugxc"gzgewek„."

ofltkvu."hqtocek„"gurge‡Ýec."gve0
g+" Eqfk"pwofltke"fÓkfgpvkÝecek„0
h+" Ukvwcek„"kpfkxkfwcnkv¦cfc"*xcecpv."eqdgtvc"fgÝpkvkxc"q"rtqxkukqpcn."q"cod"

reserva) i nom de la persona que l’ocupa i de la persona a qui s’ha de reservar, en 
el seu cas.

g) Sistema d’accés.
3. D’acord amb la seva potestat d’autoorganització, la corporació es reserva el 

ftgv"c"tgcnkv¦ct"swcpvu"guvwfku"eqpukfgtk"qrqtvwpu"tgurgevg"nc"fgÝpkek„"fgnu"nnqeu"fg"
vtgdcnn"k"ngu"ugxgu"hwpekqpu0"FÓcswguvu"guvwfku"gu"hceknkvct§"e”rkc"c"nc"tgrtgugpvcek„"
dels treballadors.
60" NÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Rgtg"fg"Xkncoclqt"cevwcnkv¦ct§"nÓcevwcn"ecv§ngi."rgt"c"

tgÞgevkt/jk"gnu"ecpxku"swg"uÓjcp"cpcv"rtqfwkpv0"Cswguvc"cevwcnkv¦cek„"jcwt§"fÓguvct"
gpnnguvkfc"cdcpu"fg"nÓcrtqxcek„"fgnu"rtguuwrquvqu"fg"4229"k"uÓjcwt§"fg"pgiqekct"gp"
gn"octe"fg"nc"Oguc"Igpgtcn"fg"Pgiqekcek„0
70" Nc"etgcek„."uwrtguuk„"q"oqfkÝecek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"gu"hct§"rgt"okvl§"fg"ngu"

relacions de llocs de treball.
80" Cpwcnogpv."nc"eqtrqtcek„"rncpvglct§"nÓcevwcnkv¦cek„"fg"nc"rncpvknnc"qti§pkec"k"

nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn."gp"gn"octe"fg"nc"Oguc"fg"Pgiqekcek„"k"cod"ect§evgt"
previ a l’aprovació dels seus pressupostos.
90" Nc"Tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"fiu"r¿dnkec0"Cswguvc"eqortgpft§"vqvgu"ngu"rncegu"

k"ecvgiqtkgu"vcpv"fgn"rgtuqpcn"Ýz"eqo"fg"nÓgxgpvwcn."q"gn"fg"ect§evgt"vgorqtcn0

Article 21
Qhgtvc"r¿dnkec"fÓqewrcek„

1. El conjunt de vacants que hi hagi en la plantilla i la Relació de llocs de treball 
formen l’oferta pública d’ocupació.
Guvcp"xcecpvu"gnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"fqvcvu"rtguuwrquv§tkcogpv"swg"pq"guvkiwkp"qewrcvu"

rgt"rgtuqpcn"Ýz"fg"rncpvknnc"cod"ect§evgt"fgÝpkvkw"k"swg"pq"guvkiwkp"tgugtxcvu"rgt"
rgto‡u."gzegfflpekc"hqt›quc"q"kpecrcekvcv"vgorqtcn"pq"uwrgtkqt"c"3:"oguqu0
40" NÓClwpvcogpv"gu"eqortqogv"swg"gnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"swg"cevwcnogpv"u„p"qewrcvu"

cod"ect§evgt"vgorqtcn"rcuukp"c"ugt"eqdgtvu"fgÝpkvkxcogpv."okvlcp›cpv"nc"tgcnkv¦cek„"
d’una oferta d’ocupació.
50" NÓqhgtvc"r¿dnkec"ugt§"pgiqekcfc"cod"gnu"tgrtgugpvcpvu"fgnu"vtgdcnncfqtu1qtgu."

swg"xgvnnct§"rgt"nc"rtqoqek„"fgn"rgtuqpcn"gzkuvgpv"c"nc"rncpvknnc0

Article 22
Selecció de personal i provisió dels llocs de treball. (Veure annex 2)
30" Cnogp{u"cpwcnogpv."nc"eqtrqtcek„"kphqtoct§"rgt"guetkv"gnu"tgrtgugpvcpvu"fgnu"

treballadors/ores del nombre de contractes temporals vigents, de la seva modalitat, 
antiguitat i durada previsible, així com de les previsions de contractació laboral, 
eqpvtcevcek„"fg"ugtxgku"cod"ect§evgt"ogtecpvkn"k"fg"ngu"cuukuvflpekgu"vflepkswgu."
fÓceqtf"cod"gn"swg"rtgxgw"nc"Nngk"413;;3."fg"9"fg"igpgt."uqdtg"ftgvu"fÓkphqtocek„"
dels representants dels treballadors en matèria de contractació. A continuació, es 
Ýzctcp"gnu"etkvgtku"fg"ugngeek„"k"nc"oqfcnkvcv"fg"eqpvtcevcek„"gp"Eqokuuk„"fÓKpvgt-
pretació i Seguiment.

2. De les subcontractacions, assistències i actes de naturalesa administrativa 
k"ogtecpvkn."swg"chgevkp"ngu"rqn‡vkswgu"fg"rgtuqpcn."ugtcp"kphqtocvu"cod"ect§evgt"
trimestral el representants de personal.

Article 23
Adscripcions provisionals i comissions de serveis
30" Gnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"gu"rqftcp"qewrct"rgt"okvl§"fÓwpc"cfuetkrek„"rtqxkukqpcn"

únicament en els següents supòsits:
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a) Remoció o cessament en un lloc de treball obtingut per concurs de mèrits.
b) Provinents d’amortització de llocs.
e+" Pqw"kpitfiu"cn"ugtxgk"cevkw"ugpug"tgugtxc"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn0
f+" Rgt"tcqpu"fg"ucnwv"gp"gnu"ecuqu"fÓgodct§u"q"rgt‡qfg"fg"ncev§pekc0
e) Per raons de servei.
40" Gp"ecuqu"gzegrekqpcnu"k"cod"tgugtxc"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn."gn"rgtuqpcn"rqft§"

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

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

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

c) Per a l’acompliment temporal d’un lloc de treball de provisió.
50" NÓcuukipcek„"fg"hwpekqpu"q"nÓcfuetkrek„"rtqxkukqpcn"gu"hct§"ugortg"rgt"okvl§"

d’una resolució motivada entre el personal del mateix grup i categoria o el que 
formant part d’un grup inferior o diferent categoria tingui titulació o la formació 
swg"gu"tgswgtgkz0"Cswguvc"ukvwcek„"gu"ocpvkpft§"rgn"vgoru"kortguekpfkdng"q."rgt"
wp"vgtokpk"o§zko"fg"4"cp{u0
Vqv"ckz”"gu"eqowpkect§"cnu"tgrtgugpvcpvu"fg"rgtuqpcn0"Nc"ugxc"fwtcfc"rqft§"

prorrogar-se per acord amb els representants de personal.
60" Gn"rgtuqpcn"gp"eqokuuk„"fg"ugtxgku"rgtegdt§"nc"vqvcnkvcv"fg"ngu"ugxgu"tgvtkdwekqpu"

d’acord amb el que li pertoqui pel lloc de treball que desenvolupa quan siguin superiors 
a les que venia percebent. En cap cas les seves retribucions no podran minvar.
Gnu"ugtxgku"qhgtvu"okvlcp›cpv"cfuetkrek„"rtqxkukqpcn"q"eqokuuk„"fg"ugtxgku"rqftcp"

comptar-se a efectes de mèrits, o consolidació del grau, o categoria personal.

Article 24
Carrera professional. (Veure annex 1)

A l’efecte de carrera administrativa, com de retribucions, els llocs de treball es 
encuukÝswgp"gp"gnu"fkhgtgpvu"pkxgnnu"fg"eqorngogpv"fg"fguvkpcek„0

Tot treballador i tota treballadora té un grau personal que es correspon com a 
mínim amb el nivell de la seva categoria inicial.
Rgt"vcn"fg"fgÝpkt"cswguv"itcw"rgtuqpcn."nc"Eqokuuk„"fÓKpvgtrtgvcek„"k"Ugiwkogpv"

tgcnkv¦ct§"wp"vtgdcnn"fÓguvwfk"fgn"itcw"rgtuqpcn"fg"ecfcuewp"fgnu"vtgdcnncfqtu1qtgu"
de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.
Pq"qduvcpv"ckz”."gn"rgtuqpcn"swg"fgugpxqnwrk"wp"nnqe"cod"wp"pkxgnn"uwrgtkqt"

consolida per cada 2 anys de serveis ininterromputs, o 3 amb interrupció, el grau 
superior en 2 nivells al que posseís, sense que en cap cas puguin superar el que 
correspongui al lloc desenvolupat.
Gn"itcw"rgtuqpcn"uwrgtkqt"vcodfi"gu"rqft§"eqpuqnkfct"cod"nc"uwrgtcek„"fg"ewtuqu"

gurge‡Ýeu"k"cnvtgu"tgswkukvu"gurge‡Ýeu."swg"gu"fgvgtokpkp"rgn"Rng"fg"nc"eqtrqtcek„"k"
amb una negociació prèvia amb els representants de personal.
Gn"rtqegfkogpv"fÓceefiu"c"cswguvu"ewtuqu"gu"hct§"rgt"eqpewtu"k"vgpkpv"gp"eqorvg"

criteris de mèrits i capacitat.

Article 25
Promoció interna
30" Nc"rtqoqek„"kpvgtpc"eqpukuvgkz"gp"nÓcuegpu"fgu"fÓwpc"ecvgiqtkc"fÓwp"itwr"fg"

titulació inferior a un altre de superior, o bé d’una categoria professional a una altra 
de diferent dins del mateix grup.
40" C"nÓghgevg"fg"rtqoqek„"rtqhguukqpcn."nÓcuegpu"gu"hct§"rgt"ukuvgogu"fg"eqpewtu"q"

concurs oposició subjectes als principis d’igualtat, mèrit i capacitat entre el perso-
nal que tingui la titulació i els requisits demanats per al lloc en la Relació de llocs 
de treball, així com una antiguitat d’almenys 2 anys en el grup al qual pertanyin. 
Cswguv"ukuvgoc"csw‡"guvcdngtv"fiu"nÓ¿pke"rquukdng"rgt"ceegfkt."fg"hqtoc"fgÝpkvkxc."c"
un grup superior.
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50" Nc"vkvwncek„"pq"ugt§"wp"tgswkukv"kpfkurgpucdng"rgt"ceegfkt"c"ecvgiqtkgu"q"
qewrcekqpu"fgn"itwr"E."fgu"fg"ecvgiqtkgu"cÝpu"fgn"itwr"F."k"fgn"G"cn"F"cod"wpc"
cpvkiwkvcv"fg"32"cp{u"q"fg"7"k"cod"nc"uwrgtcek„"fÓwp"ewtu"gurge‡Ýe"fg"hqtocek„"cn"
swcn"uÓceegfkt§"rgt"etkvgtku"qdlgevkwu0
60" Gp"ngu"rtqxgu"fg"ugngeek„"k"gp"nc"hcug"fg"eqpewtu."gu"vkpft§"gp"eqorvg."gpvtg"

d’altres, tenir un grau determinat, la valoració del treball fet en altres llocs, els cursos 
de formació i perfeccionament superats i l’antiguitat.
70" Gn"rgtuqpcn."gp"nc"hcug"fÓqrqukek„."rqft§"swgfct"gzgorv"fÓcswgnngu"rtqxgu"q"

mèrits que ja hagi superat en l’oposició d’ingrés a la funció pública si les bases ho 
recullen així.
80" Nc"eqtrqtcek„"gu"eqortqogv"c"fqpct"rwdnkekvcv"fg"ngu"rncegu"fg"rtqoqek„"

interna. Els criteris de promoció s’adequaran a la legislació vigent.
7. Els representants de personal formaran part dels tribunals, amb veu i vot, de 

totes les proves de selecció de personal, tant a les de promoció interna com a les 
d’oferta pública d’ocupació.
:0" Nc"hqtocek„"fiu"wp"gngogpv"uwduvcpekcn"fgn"ftgv"cn"vtgdcnn."rgt"ckz”"ngu"rctvu"

signants d’aquest Conveni reconeixen el dret preferent dels empleats públics a 
promocionar-se per obtenir places de categoria superior que estiguin vacants a 
l’Ajuntament. Per fer possible aquesta promoció, les parts signants d’aquest Conveni 
Ýzgp"gn"ugi¯gpv<

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

b) Que els procediments de selecció s’adaptin per tal de facilitar la promoció 
dels empleats públics de categories inferiors, valorant especialment la capacitació 
rebuda i els mèrits acumulats.
e+" NÓClwpvcogpv"gu"tgugtxct§"wp"pqodtg"fg"rncegu"xcecpvu"c"fgvgtokpct"rgt"nc"

Eqokuuk„"Rctkv§tkc"fÓKpvgtrtgvcek„"k"Ugiwkogpv"fgn"rtgugpv"Eqpxgpk"rgt"c"rtqoqek„"
kpvgtpc"k"fÓceqtf"cod"nc"ngikuncek„"xkigpv."rgt”"ock"pq"ugt§"kphgtkqt"cn"72'0"UÓjk"
podran presentar a aquestes places de promoció interna tots aquells empleats públics 
de la corporació que reuneixin els requisits necessaris. En el cas de ser una sola 
rnc›c"nc"eqpxqecfc."rtkogt"gu"hct§"nc"rtqoqek„"kpvgtpc."k"gp"ecu"fg"swgfct"fgugtvc."
gu"eqpxqect§"gp"qrqukek„"nnkwtg0

d) Facilitar l’adaptació de l’horari dels empleats/ades públics per assistir als 
cursos de promoció professional.
;0" Gp"gn"ecu"swg"uÓcoqtvkv¦k"cniwp"nnqe"fg"vtgdcnn"pq"xcecpv."gu"rtqxgkt§"cn"rgtuqpcn"

afectat un altre lloc de treball, almenys de la mateixa categoria o nivell equivalent, 
k"ugpug"fgvtkogpv"fg"ngu"ugxgu"tgvtkdwekqpu"d§ukswgu"k"eqorngogpv§tkgu0

10. Durant el procés de nova assignació a un nou lloc de treball, es percebran 
les retribucions per tots els conceptes de l’últim lloc desenvolupat excepte el com-
rngogpv"gurge‡Ýe0
330" Nc"eqtrqtcek„"gu"eqortqogv"c"hceknkvct"nÓcornkcek„"fg"nc"lqtpcfc"fgnu"eqpvtcevcvu"

c"lqtpcfc"rctekcn"swg"xqnwpv§tkcogpv"gu"xwniwkp"ceqnnkt."cvgpgpv"gnu"cp{u"fÓcpvkiwkvcv"
a l’empresa, i les necessitats del servei on desenvolupa el seu treball.
340" NÓClwpvcogpv"gu"eqortqogv"c"nc"pq/wvknkv¦cek„"fÓgortgugu"fg"vtgdcnn"vgo-

poral (ETT).

Article 26
Formació professional
Nc"hqtocek„"uÓgpvfip"eqo"wp"rtqefiu"k"pgeguukvcv"fÓcrtgpgpvcvig"rgtuqpcn"k"gp"itwr"

qp"eqpeqttgp"nÓcp§nkuk"fg"rt§evkswgu."kphqtocek„."eqpgkzgogpvu"k"ecrcekvcek„"k"gn"
desenvolupament de valors i habilitats orientats a aconseguir noves respostes i con-
ductes organitzatives i una millor capacitació per tal d’afrontar els nous reptes.
Nc"eqtrqtcek„"rtqewtct§"nc"hqtocek„"rgtocpgpv."vcpv"vg”tkec"eqo"rt§evkec"fg"vqv"

gn"rgtuqpcn"eqortflu"gp"nÓ§odkv"fgn"rtgugpv"Eqpxgpk."okvlcp›cpv"nc"ugxc"rctvkekrcek„"
en cursos d’especialització i perfeccionament, i sempre que aquests contribueixin 
a una millor prestació del servei.
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30" Nc"eqtrqtcek„"fguvkpct§"cpwcnogpv"wpc"rctvkfc"rtguuwrquv§tkc"gswkxcngpv"cn"
0’5% del capítol 1 dels pressupostos municipals, per a la formació i perfeccionament 
fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"k"hwpekqpctk0"Fg"hqtoc"rctcnángnc"ecfc"cp{"uÓgncdqtct§"wp"Rnc"
de formació del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor que 
jcwt§"fg"ugt"pgiqekcv"gpvtg"nc"eqtrqtcek„"k"nc"tgrtgugpvcek„"fgn"rgtuqpcn0
40" Ngu"ceekqpu"hqtocvkxgu"rqftcp"ugt"fg"4"vkrwu<
a) Organitzades per la corporació.
b) Individuals o col·lectives, organitzades per altres institucions o empreses.
Els treballadors/ores hauran de participar en els cursos de reciclatge que els 

ukiwkp"qhgtvu0"Gp"cswguv"ecu"gn"vgoru"fguvkpcv"c"nc"tgcnkv¦cek„"fgnu"ewtuqu"eqorvct§"
plenament com de treball efectiu.

Es garanteix el dret de tots els treballadors/ores a accedir-hi a cursets de forma-
ció i reciclatge adients al seu nivell, categoria i condicions professionals, en un pla 
d’igualtat i publicitat.

En el supòsit que algun treballador/a sol·liciti de fer algun altre curs en què estigui 
kpvgtguucv."uÓguvwfkct§"nc"ugxc"xkcdknkvcv0

Els responsables de la corporació donaran trasllat als representants del personal, 
fg"vqvu"cswguvu"ewtuqu"k"vqvc"cswgnnc"kphqtocek„"swg"rwdnkswkp"gnu"fkctku"qÝekcnu"k"
sigui d’interès pel col·lectiu d’empleats.
Nc"eqtrqtcek„"gu"eqortqogv"c"nÓqticpkv¦cek„."dfi"rgt"gnnc"q"rgt"cnvtgu"kpuvkvwekqpu."

fg"ewtuqu"fg"ecvcn§"rgt"c"vqv"gn"rgtuqpcn"swg"xwniwk"xqnwpv§tkcogpv"cuukuvkt/jk0
NÓClwpvcogpv"gu"hct§"e§ttge"fg"ngu"fkgvgu."swknqogvtcvig."swqvgu"fÓkpuetkrek„"k"

altres despeses que el curs de formació comporti.
Cswguv"hgv"eqorqtvct§"swg"gn"vgoru"fÓcuukuvflpekc"gp"jqtctk"ncdqtcn"nk"eqorvk"c"

l’empleat públic com a treballat.
Ngu"jqtgu"fgnu"ewtuqu"ugokpctku"q"lqtpcfgu"tgcnkv¦cvu"hqtc"fg"nc"lqtpcfc"ncdqtcn"

en què el treballador s’inscrigui per interès de l’Ajuntament es computaran com a 
hores efectives de feina.
UÓcvqtictcp"clwvu"geqp”okeu"cn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fg"ect§evgt"Ýz"swg"ewtuk"guvwfku"

gp"egpvtgu"qÝekcnu"q"tgeqpgiwvu"swg"vkpiwkp"tgncek„"fktgevc"cod"gn"ugw"vtgdcnn"q"fg"
l’administració.
Cswguv"clwv"eqpukuvkt§"c"uwdxgpekqpct"nc"ocvt‡ewnc."ckz‡"eqo"cnvtgu"fgurgugu"

derivades de l’assistència al curs.
Cswguvu"clwvu"guvctcp"eqpfkekqpcvu"c"nc"Ýzcek„"fÓwp"rgt‡qfg"fg"rgtocpflpekc"c"

nÓclwpvcogpv"fg"4"cp{u0"Swg"jcwt§"fg"eqpuvct"gp"nc"tguqnwek„"gp"nc"swcn"uÓcrtqxk"nc"
concessió del corresponent ajut.

Article 27
Funcionarització
30" Nc"eqtrqtcek„."cod"pgiqekcek„"rtflxkc"cod"nc"tgrtgugpvcek„"ukpfkecn"k"gp"gn"

octe"fg"nc"Oguc"fg"Pgiqekcek„."fgÝpkt§"vqvu"cswgnnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"eqdgtvu"rgt"
personal laboral que hagin de ser exercits per personal funcionari, d’acord amb el 
swg"fkurquc"nc"Nngk"4513;::."fg"4:"fg"lwp{="k"cod"nc"Ýpcnkvcv"swg"rwiwkp"rctvkekrct"
en les proves selectives d’accés i/o promoció als cossos i escales als quals s’adscri-
guin aquests llocs.
40" Cnu"rtqeguuqu"fg"hwpekqpctkv¦cek„"swg"gu"rqiwguukp"guvcdnkt"ugÓnu"crnkect§"eqo"

a mínim els següents criteris:
c+" Ngu"rtqxgu"ugtcp"cfgswcfgu"cn"pkxgnn"rtqhguukqpcn"fgn"equ"q"guecnc"eqttgurq-

nent.
b) Com a norma general, les convocatòries es faran de manera sectorialitzada 

i s’exigiran coneixements relacionats amb les tasques que s’hauran de dur a terme 
gp"nÓ§tgc"fÓcevkxkvcv"eqttgurqpgpv0
e+" Gu"hceknkvct§"cnu"ecpfkfcvu"k"c"ngu"ecpfkfcvgu"nc"hqtocek„"pgeguu§tkc"rgt"rtg-

sentar-se a les proves en condicions idònies.
f+" Gp"gn"octe"fg"nc"Oguc"fg"Pgiqekcek„"gu"rqftcp"guvcdnkt"etkvgtku"rwpvwcnu"rgt"

l’administració del procés sobre la funcionarització.



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7256"Î"430340422956708

CAPÍTOL 4
Eqpfkekqpu"geqp”okswgu

Article 28
Retribucions i increment salarial. (Veure annex 1)
NÓcwiogpv"fg"tgvtkdwekqpu"fgn"rgtuqpcn"chgevcv"rgt"cswguv"Eqpxgpk"ugt§"Ýzcv"

cpwcnogpv"rgn"swg"fgvgtokpk"nc"Nngk"fg"rtguuwrquvqu"igpgtcnu"fg"nÓGuvcv"k"pqtocvkxc"
concordant per a tota la funció pública.
Ngu"tgvtkdwekqpu"d§ukswgu"k"eqorngogpv§tkgu"fgn"rgtuqpcn"cn"ugtxgk"fg"nÓClwpvcogpv"

de Sant Pere de Vilamajor tindran la mateixa estructura i la mateixa quantitat que 
ngu"guvcdngtvgu"cod"ect§evgt"d§uke"rgt"c"vqvc"nc"hwpek„"r¿dnkec0
Gn"rgtuqpcn"rqft§"ugt"tgvtkdw•v."cnogp{u."rgnu"ugi¯gpvu"eqpegrvgu<
a) El sou i els triennis que corresponguin al grup de titulació al qual es pertany. 

Ngu"swcpvkvcvu"ugtcp"ngu"swg"xkpiwkp"tgÞgevkfgu"gp"nc"Nngk"fg"rtguuwrquvqu"fg"ecfc"
any.
Gnu"ftgvu"geqp”okeu"tgeqpgiwvu"rgt"nc"Nngk"9213;9:."fg"48"fg"fgugodtg."gp"swcp"

al reconeixement de serveis fets en qualsevol Administració pública, ja sigui com 
a funcionari o laboral, s’aplicaran, amb una sol·licitud prèvia i sense cap diferència, 
a tot el personal que faci un servei a la corporació.

Els efectes econòmics dels triennis es produiran a partir del dia que es facin 3 anys 
fg"ugtxgku."k"ugtcp"tgeqpgiwvu"fÓqÝek"rgt"nc"swcpvkc"fgn"itwr"cn"swcn"gu"rgtvcp{0

b) El complement de destinació que correspongui al nivell del lloc que s’ocupi, 
cod"nc"swcpvkc"swg"rgt"ecfc"cp{"guvcdngkzk"nc"Nngk"fg"rtguuwrquvqu"fg"nÓGuvcv0
Gn"eqorngogpv"fg"fguvkpcek„"ugt§"tgxkucv"ecu"rgt"ecu"wpc"xgicfc"crtqxcv"gn"pqw"

ecv§ngi"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn0
Es podran percebre complements de destinació superiors en funció del grau 

consolidat per haver dut a terme amb anterioritat llocs de nivell superior. En cap 
ecu"pq"rqft§"ugt"uwrgtkqt"cn"o§zko"rtgxkuv"rgt"c"ecfc"itwr0
e+" Gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe"tgvtkdwgkz"ngu"eqpfkekqpu"rctvkewnctu"fg"ecfc"nnqe"fg"

treball establertes en la Relació de llocs de treball.
Aquestes condicions poden ser les següents:
30" FÓgurgekcn"fkÝewnvcv"vflepkec0
1.1. Formació i/o experiència.
1.2. Solució de problemes.
40" Guhqt›0
2.1 Físic.
2.2. Mental i visual.
3. Responsabilitat o comandament.
3.1. Iniciatives.
3.2. Relacions amb els altres.
4. Treball.
4.1. Àmbit físic.
6040" Pqevwtpkvcv0
4.3. Jornada i horari.
5. Dedicació.
6. Incompatibilitat.
Nc"uwoc"fg"nc"swcpvkc"fg"ecfcuewpc"fÓcswguvgu"eqpfkekqpu"rctvkewnctu"q"hcevqtu"

hqtogp"gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe."cod"gn"xcnqt"swg"rgt"c"ecfcuewp"fÓgnnu"gu"fgvgtokpc"
gp"nc"vcwnc"fg"tgvtkdwekqpu"fgn"eqorngogpv"gurge‡Ýe0
NÓcuukipcek„"c"ecfc"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"ecfcuewpc"fÓcswguvgu"eqpfkekqpu"rctvkewnctu"

gu"hct§"rgt"okvl§"fg"nc"Tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn0
f+" Ngu"rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu"rgt"c"vqv"gn"rgtuqpcn"vkpftcp"nc"swcpvkc"fÓ3"ogp-

sualitat íntegra i s’abonaran en els mesos de juny i desembre.
g+" Gn"rgtuqpcn"gp"rgt‡qfg"fg"rt§evkswgu"q"vgorqtcn."gp"swcnugxqn"fg"ngu"ugxgu"

oqfcnkvcvu."rgtegdt§"ngu"ocvgkzgu"tgvtkdwekqpu"swg"gn"rgtuqpcn"hwpekqpctk"q"ncdqtcn"
Ýz"fg"nc"ugxc"ecvgiqtkc"k"nnqe"fg"vtgdcnn0
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Ngu"tgvtkdwekqpu"guvcdngtvgu"gp"cswguvc"vcwnc"rgt"c"ecfc"ecvgiqtkc"q"nnqe"fg"vtgdcnn"
vgpgp"gn"ect§evgt"fg"tgvtkdwek„"dtwvc"o‡pkoc"eqpuqnkfcfc."k"rgt"vcpv."pq"rqfgp"ugt"
compensables ni tampoc absorbibles.

Article 29
Kpetgogpv"fg"tgvtkdwekqpu0"En§wuwnc"fg"tgxkuk„

Els increments retributius per l’any 2007 seran com a mínim l’augment previst 
rgt"nc"Nngk"fg"rtguuwrquvqu"igpgtcnu"fg"nÓGuvcv"rgt"c"vqvc"nc"hwpek„"r¿dnkec0

Anualment, les retribucions del personal s’incrementaran segons la previsió de 
l’IPC realitzada pel Govern en els PGE, tot i que durant el primer trimestre de l’any 
ugi¯gpv"uÓghgevwct§"c"vqv"gn"rgtuqpcn"wp"rcicogpv"eqttgurqpgpv"c"nc"rfltfwc"fg"rqfgt"
adquisitiu produïda per la diferència d’aquesta previsió i l’índex real de l’IPC de 
nÓGuvcv"rwdnkecv"rgt"nÓKpuvkvwv"Pcekqpcn"fÓGuvcf‡uvkec0

Article 30
Pgiqekcek„"fg"ngu"eqpfkekqpu"tgvtkdwvkxgu
Nc"eqtrqtcek„"pgiqekct§"c"nc"Oguc"fg"Pgiqekcek„"ngu"oqfkÝecekqpu"fgn"eqorngogpv"

fg"fguvkpcek„"k"eqorngogpvu"gurge‡Ýeu"cuukipcvu"cnu"fkhgtgpvu"nnqeu"fg"vtgdcnn."vgpkpv"
rtgugpv"ngu"oqfkÝecekqpu"ngicnu"swg"rwiwkp"rtqfwkt/ug."k"gp"gn"ugw"ecu."gnu"ceqtfu"
swg"uÓceqpugiwgkzkp"c"nc"Oguc"fÓCfokpkuvtcek„"Nqecn."Guvcvcn"k1q"Cwvqp”okec0
UÓguvwfkct§"nÓcrnkecek„"fÓwp"eqorngogpv"fg"rtqfwevkxkvcv"rgt"cnu"vtgdcnncfqtu1gu."

i quins seran els objectius a assolir per cada grup.

Article 31
Programa sobre ordenació de les retribucions
30" Fwtcpv"nÓcp{"4229"gu"fwt§"c"vgtog"wp"guvwfk"fg"nc"xcnqtcek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"

per tal d’aconseguir una distribució adequada de quanties retributives entre els 
diferents conceptes.
40" NÓguvwfk"gu"pgiqekct§"cod"gnu"tgrtgugpvcpvu"fg"rgtuqpcn0

Article 32
Plus de nocturnitat. (Veure annex 1)
Gu"eqpukfgtct§"vtgdcnn"pqevwtp"cswgnn"swg"gu"tgcnkv¦k"jcdkvwcnogpv"gp"rgt‡qfg"

nocturn una part no inferior a 3 hores de la seva jornada de treball, així com aquell 
que es prevegi que pugui realitzar en tal període (de 22.00 a 06.00 hores) una part 
pq"kphgtkqt"c"wp"vgt›"fg"nc"ugxc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"cpwcn0

Article 33
P”okpgu."rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu"k"cpvkiwkvcv
30" Vqvu"gnu"gorngcvu"r¿dnkeu"rgtegdtcp"ngu"ugxgu"tgvtkdwekqpu."eqo"c"o§zko."gn"

dia 28 de cada mes o l’anterior d’ésser festiu. Si algun mes no estiguessin ingressa-
fgu"ngu"p”okpgu"cswguv"fkc."c"rgvkek„"fg"nÓgorngcv"r¿dnke."nc"eqtrqtcek„"nk"cdqpct§"
cpvkekrcfcogpv"nc"p”okpc"okvlcp›cpv"vcn„"dcpectk0
40" Ngu"rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu"ugtcp"4"c"nÓcp{0"Wpc"cn"ogu"fg"lwp{"k"wpc"cnvtc"cn"

mes de desembre a salari real (salari base + triennis + complements).
50" Ngu"tgvtkdwekqpu"fgn"rgtuqpcn"gu"rgtegdtcp."c"qrek„"fÓcswguvu."gp"34"ogpuwc-

nkvcvu"k"4"rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu"q"dfi"gp"34"ogpuwcnkvcvu"kiwcnu0
4. Els empleats/ades públics de la corporació percebran l’antiguitat per triennis 

xgp›wvu"k"fg"hqtoc"cwvqo§vkec"fÓceqtf"cod"gn"itwr"fg"vkvwncek„"cn"swcn"gu"rgtvcp{k0"
Ngu"swcpvkvcvu"ugtcp"ngu"swg"xkpiwkp"tgÞgevkfgu"c"nc"Nngk"fg"rtguuwrquvqu"fg"ecfc"
any. Els successius increments seran iguals que els establerts per a la resta de la 
funció pública.
70" Gnu"ghgevgu"geqp”okeu"fgnu"vtkgppku"ugtcp"tgeqpgiwvu"fÓqÝek"rgt"nc"swcpvkc"fgn"

itwr"cn"swcn"gu"rgtvcp{0"Gp"ecu"fÓcewownct"vtkgppku"c"fkhgtgpvu"itwru"uÓcdqpct§"vqv"
gn"rgt‡qfg"fÓcpvkiwkvcv"cewowncv"fÓceqtf"cod"ngu"swcpvkvcvu"Ýzcfgu"cn"itwr"uwrgtkqt"
(de manera que els triennis del grup inferior quedaran absorbits).



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7256"Î"430340422956710

80" Ngu"rciwgu"gzvtcqtfkp§tkgu"fg"lwp{"k"fgugodtg"gu"rgtegdtcp"gn"fkc"45"q"cpvgtkqt"
no festiu la de juny i abans del dia 22 la de desembre.
90" Gn"rgtuqpcn"swg"tgcnkv¦k"wpc"lqtpcfc"kphgtkqt"c"nÓqtfkp§tkc"tgdt§"nc"tgvtkdwek„"

proporcional al nombre d’hores efectivament treballades.

Article 34
ItcvkÝecekqpu"k"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu0"*Xgwtg"cppgz"3+
Ngu"rctvu"Ýtocpvu"fÓcswguv"Eqpxgpk."eqpuekgpvu"fg"nc"ukvwcek„"uqekqncdqtcn"swg"

hi ha i amb l’objectiu d’afavorir la creació de llocs de treball, manifesten la volun-
tat de la no-realització de serveis extraordinaris tot potenciant-ne els mecanismes 
necessaris.

1. Els serveis extraordinaris fets per cada treballador i/o treballadora no podran 
sobrepassar les 80 hores anuals.
40" Gnu"tgrtgugpvcpvu"fgn"rgtuqpcn"ugtcp"kphqtocvu"fg"ngu"itcvkÝecekqpu"eqpegfkfgu"

als empleats públics de la corporació.
50" Vkpftcp"nc"eqpukfgtcek„"fg"vtgdcnnu"hqtc"fg"nc"lqtpcfc"*jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu+"

gnu"swg"gzegrekqpcnogpv"rwiwkp"rtgugpvct/ug"ofiu"gpnn§"fg"nÓjqtctk"jcdkvwcn"fg"ecfc"
treballador, així com els desenvolupats en dies considerats com a descans setmanal 
a qualsevol centre o servei públic municipal, que per les seves característiques d’ús 
o atenció ho requereixi.
60" Ngu"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu"hgvgu"fgiwv"c"ugtxgku"gzvtcqtfkpctku"tgcnkv¦cvu"gu"tgiku-

traran cada dia en el full de control o qualsevol altre sistema semblant, autoritzades 
rgn"tgurqpucdng"tgurgevkw0"Cswguv"hwnn"eqpvtqn"guvct§"c"fkurqukek„"fgn"vtgdcnncfqt"q"
vtgdcnncfqtc0"Gu"rcuuct§"wpc"tgncek„"ogpuwcn"fg"ngu"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu"hgvgu"cnu"
representants dels treballadors.
70" C"nÓghgevg"fg"eqorgpucek„"q"tgvtkdwek„"gu"fkuvkpiktcp"ngu"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu"

fetes en dies feiners o festius, les nocturnes i les nocturnes festives.
Ngu"pqevwtpgu"ugtcp"ngu"jqtgu"eqortgugu"gpvtg"ngu"44022"k"ngu"28022"jqtgu"k."ngu"

festives seran les que es facin en dissabtes i diumenges, en dies declarats festius 
en cada calendari laboral anual o en dies de descans setmanal de cada treballador. 
Ngu"pqevwtpgu"hguvkxgu"ugtcp"ngu"jqtgu"eqortgugu"gpvtg"ngu"44022"k"ngu"28022"jqtgu"
dels dies expressament declarats festius en el calendari laboral anual o en dies de 
descans setmanal de cada treballador o treballadora.
80" Nc"tgcnkv¦cek„"fg"ugtxgku"gzvtcqtfkpctku"tgswgtkt§."pgeguu§tkcogpv."nc"xqnwp-

tarietat del treballador o treballadora excepte aquelles hores que derivin de causes 
uqdtgxkpiwfgu"rgt"ukvwcekqpu"fÓgogtiflpekc"*kpegpfku."rtqvgeek„"ekwvcfcpc."ecv§uvtqhgu."
etc.) i seran distribuïdes de forma equitativa entre tots els voluntaris.
90" Nc"tgowpgtcek„"geqp”okec"fgnu"vtgdcnnu"hqtc"fg"lqtpcfc"q"nc"ugxc"eqorgpuc-

ek„"swgfct§"c"etkvgtk"fgn"vtgdcnncfqt0"Nc"eqorgpucek„"fg"ngu"jqtgu"gzvtgu"gu"fwt§"c"
terme sempre que sigui possible, i l’organització del servei ho permeti, amb temps 
fg"tgr”u"gzegrvg"cswgnngu"swg"gu"tgcnkv¦k"gp"hguvkwu0"Cswgnngu"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu."
degudament autoritzades, que no siguin compensades seran remunerades d’acord 
amb el següent preu:

Grups C, D, E Euros
Exercici 2007
Feiners: 15,96
Festius o nocturns: 21,28
Festius i nocturns: 23,40
Grup A i B
Exercici 2007
Feiners: 19,15
Festius o nocturns: 24,47
Festius i nocturns: 26,60
Nc"tgvtkdwek„"jcwt§"fg"ugt"ghgevkxc"wp"eqr"Ýpcnkv¦cv"gn"ogu"gp"ewtu0
Nc"eqorgpucek„"fg"ngu"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu"cod"vgoru"fg"tgr”u"uÓghgevwct§"

d’acord amb la taula següent:
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c+" 3"jqtc"gzvtcqtfkp§tkc"ghgevwcfc"gp"fkc"hgkpgt"gu"eqorgpuct§"cod"4"jqtgu"fg"
descans.
d+" 3"jqtc"gzvtcqtfkp§tkc"ghgevwcfc"gp"fkc"hgkpgt"k"pqevwtpc"gu"eqorgpuct§"cod"

2 hores i mitja de descans.
e+" Gp"hguvkwu."ngu"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu"pq"gu"eqorgpuctcp."ukp„"swg"uÓcdqpc-

ran.
Ngu"jqtgu"fg"fguecpu"cewowncfgu"rgt"cswguv"oqvkw"rqftcp"icwfkt/ug"lwpvcogpv"

amb altres períodes.
:0" Rgt"ecfc":22"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu"hgvgu"gp"ecfc"ugtxgk"q"eqnángevkw."uÓjcwt§"

fg"etgct"wp"pqw"nnqe"fg"vtgdcnn0"Pq"gu"vkpftcp"gp"eqorvg."fkpu"fÓcswguvgu":22"jqtgu."
aquelles hores que corresponguin a formació en horari no laboral ni aquelles que 
derivin de processos electorals.
;0" Ngu"rctvu"ukipcpvu"fÓcswguv"Eqpxgpk"ceqtfgp"guvcdnkt"nc"fkhgtflpekc"gpvtg"jqtgu"

gzvtcqtfkp§tkgu"k"gnu"ugtxgku"gurgekcnu"fgtkxcvu"fg"ngu"rgewnkctkvcvu"fgnu"ugtxgku"r¿dnkeu"
que ha de proporcionar l’Ajuntament als ciutadans davant de situacions d’emergèn-
ekc"swg"gu"rwiwkp"rtqfwkt0"C"vcn"ghgevg"gu"fgnkokvgp"eqo"c"vcn"ngu"ecwugu"fg"hqt›c"
oclqt."ecv§uvtqhgu"pcvwtcnu."rtgxgpek„"q"tgrctcek„"fg"ukpkuvtgu"q"cnvtgu"fgurgthgevgu"
extraordinaris i urgents.
320" Gp"cswguv"ugpvkv"uÓguvcdngkz"nÓgzkuvflpekc"fÓwpc"tgugtxc"fg"iw§tfkc"c"nc"Dtkicfc"

Owpkekrcn"fÓQdtgu"k"Ugtxgku"swg"cevwct§"gp"ukvwcekqpu"fÓgogtiflpekc0
Ecfc"cp{"uÓcevwcnkv¦ct§"gn"rtgw"fg"ngu"jqtgu"gzvtgu"fÓceqtf"cod"nÓKRE"fg"Ecvcnwp{c0

Article 35
Treballs de categoria diferenciada

D’acord amb la normativa vigent el personal al servei de l’Ajuntament té el dret 
c"gzgtekt"ngu"hwpekqpu"eqttgurqpgpvu"c"nc"ugxc"ecvgiqtkc"k"nnqe"fg"vtgdcnn0"Pq"qduvcpv"
ckz”"k"rgt"pgeguukvcvu"fgn"ugtxgk."ugÓn"rqft§"fguvkpct"rtqxkukqpcnogpv"c"nÓgzgewek„"fg"
vcuswgu"fkhgtgpvu"k"eqdtct§"ugortg"ngu"tgvtkdwekqpu"eqorngogpv§tkgu"cn"nnqe"fg"vtgdcnn"
swg"tgcnogpv"guvkiwk"qewrcpv"q"c"ngu"ektewouv§pekgu"gurge‡Ýswgu"fgn"pqw"vtgdcnn."uk"
aquestes són superiors a les que percebia en el lloc de treball d’origen.
Cswguvc"ukvwcek„"pq"rqft§"gzegfkt"fg"8"oguqu."q"gn"vgoru"pqtocn"fg"eqpxqec-

tòria i provisió del lloc de treball vacant, llevat que el treballador afectat hi estigui 
d’acord.

Article 36
Dietes i indemnitzacions per raons del servei
30" Gn"rgtuqpcn"uqvoflu"c"nÓ§odkv"fÓcswguv"Eqpxgpk"swg"jcik"fÓghgevwct"fgurnc›cogpvu"

rgt"tc„"fgn"ugw"ugtxgk."ecwuct§"ftgv"c"ngu"ugi¯gpvu"kpfgopkv¦cekqpu"fg"fgurgugu<
c+" Fgurnc›cogpvu"fkpu"fg"nc"rtqx‡pekc"fg"Dctegnqpc<"UÓcdqpctcp"ngu"fgurgugu"

tgcnogpv"qecukqpcfgu"cod"nc"rtgugpvcek„"rtflxkc"fgnu"eqttgurqpgpvu"lwuvkÝecpvu0
d+" Fgurnc›cogpv"c"cnvtgu"nnqeu<"gn"swg"guvkiwk"rtgxkuv"ngicnogpv"q"tgincogpv§-

riament.
c) Transport en vehicle propi:
Cotxe: 0,26 euros / quilòmetre
Moto: 0,26 euros / quilòmetre
d) Transport públic: l’import dels bitllets.
g+" Ugortg"swg"ukiwk"rquukdng."gu"hceknkvct§"wp"xgjkeng"c"nÓgorngcv"r¿dnke"fg"nc"

eqtrqtcek„"swg"jcik"fÓghgevwct"fgurnc›cogpvu"rgt"tc„"fgn"ugtxgk0
2. Dietes: amb aquestes quantitats es compensen les despeses originades per 

guvcfc"k"ocpwvgpek„"hqtc"fg"nc"tgukfflpekc"jcdkvwcn"Ýpu"c"wp"o§zko"fg<
Allotjament: 50 euros
Manutenció: 35 euros
Dieta sencera: 85 euros
Ngu"fkgvgu"jcwtcp"fg"ugt"rtflxkcogpv"cwvqtkv¦cfgu0
NÓkorqtv"uÓcevwcnkv¦ct§"cwvqo§vkecogpv"ecfc"cp{"ugiqpu"nÓcwiogpv"fg"nÓKRE"fg"

nÓGuvcv"rwdnkecv"rgt"nÓKPG0
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Eqo"c"pqtoc"igpgtcn"uÓcdqpct§"nÓkorqtv"fg"ngu"fgurgugu"fg"ocpwvgpek„"rtflxk-
cogpv"lwuvkÝecfgu0
50" Gnu"vtgdcnncfqtu1gu"swg"vkpiwkp"Ýnnu"ocvtkewncvu"c"nÓgueqnc"dtguuqn"owpkekrcn."

vkpftcp"wpc"dqpkÝecek„"fgn"72'"fg"nc"eqttgurqpgpv"swqvc"ogpuwcn"fÓgueqnctkv-
zació.

CAPÍTOL 5
Prestacions socials

Article 37
Kpecrcekvcv"vgorqtcn<"ocncnvkgu"k"ceekfgpvu
30" Fkpu"fgnu"5"fkgu"ugi¯gpvu"cn"rtkogt"fÓcduflpekc"rgt"ocncnvkc"q"ceekfgpv."uÓjcwt§"

fg"rtgugpvct."gn"eqttgurqpgpv"lwuvkÝecpv"fg"dckzc"oflfkec"k"ugvocpcnogpv"gnu"qrqt-
vwpu"eqowpkecvu"fg"eqpÝtocek„0"Gn"eqowpkecv"fÓcnvc"gu"rtgugpvct§"gn"ocvgkz"fkc"
de la seva incorporació.

2. En el cas d’absència per indisposició per un temps no superior a 24 hores, 
pqofiu"ugt§"pgeguuctk"eqowpkect/jq"vgngh”pkecogpv"cn"ecr"fgn"ugtxgk0

3. Si la incapacitat laboral és per malaltia comuna o accident no laboral, la 
eqtrqtcek„"nk"cdqpct§"wp"eqorngogpv"swg"uwocv"cn"uwdukfk"qrqtv¿"swg"tgdk"fg"nc"
Ugiwtgvcv"Uqekcn."rgtegdk"gn"322'"fg"vqvgu"ngu"ugxgu"tgvtkdwekqpu"Ýpu"swg"uÓkpeqtrqtk"
fg"pqw"c"nc"hgkpc."k"Ýpu"wp"o§zko"fg"3:"oguqu0
60" Gp"ecu"fÓceekfgpv"ncdqtcn"k"ocncnvkc"rtqhguukqpcn"q"ocncnvkc"uÓcdqpct§"gn"322'"

fg"ngu"tgvtkdwekqpu"fg"nc"ugxc"lqtpcfc"qtfkp§tkc"fgu"fgn"rtkogt"fkc"fg"nc"dckzc0
5. S’estableix també com a condició que les persones que es trobin en aquesta 

ukvwcek„"guvctcp"qdnkicfgu"c"uqvogvtgÓu"cnu"eqpvtqnu"oflfkeu"swg"nÓgortguc."rgt"okvl§"
dels seus serveis mèdics propis o aliens, estableixi.

6. Quan es comprovi, sota el control de la inspecció mèdica, que el lloc de treball 
o l’activitat prestada, perjudica o pot perjudicar un determinat treballador/a, aquell 
ugt§"vtcunncfcv"c"wp"cnvtg"nnqe"ofiu"cfkgpv."rtflxkc"rgvkek„0

Article 38
Cuukuvflpekc"lwt‡fkec
Nc"eqtrqtcek„"ictcpvkt§"nÓcuukuvflpekc"lwt‡fkec"cnu"vtgdcnncfqtu"swg"cevw•p"eqo"

a denunciants o denunciats en un judici com a conseqüència de l’exercici de les 
seves funcions.

Per tot el personal que desenvolupi treballs que puguin derivar responsabilitat civil 
q"rgpcn"rgt"nÓgzgtekek"fg"nnwtu"e§ttgeu."gu"eqpvtcevct§"wpc"r”nkuuc"fÓcuugiwtcp›c"c"e§ttge"
de la corporació, atenent les diferents situacions dels col·lectius professionals.

CAPÍTOL 6
Prestacions socials

Article 39
Cobertura de riscos
30" Nc"eqtrqtcek„"vkpft§"nÓqdnkicek„"fg"eqpvtcevct"k"ocpvgpkt"wpc"r”nkuuc"eqnángevkxc"

amb una entitat asseguradora a favor de totes les persones al seu servei, així com 
fgnu"dgpgÝekctku"swg"cswguvu"cpqogpkp"rgt"guetkv"fcxcpv"fg"nc"eqorcp{kc"k"ugÓp"
nnkwtct§"wpc"e”rkc"c"ecfc"vtgdcnncfqt"k"vtgdcnncfqtc0
40" NÓClwpvcogpv"uwduetkwt§"wpc"r”nkuuc"fÓcuugiwtcp›c"fg"tgurqpucdknkvcv"ekxkn."

en general per a tots el treballadors i treballadores de la institució.
3. Els treballadors/es que ho desitgin podran augmentar la cobertura de la pòlissa 

aportant la diferència entre la quota satisfeta per l’ajuntament i la nova derivada de 
l’augment voluntari de la cobertura.
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Article 40
Règim disciplinari
Gn"vtgdcnncfqt"q"nc"vtgdcnncfqtc"rqft§"ugt"ucpekqpcv"rgt"nc"eqtrqtcek„."fÓceqtf"

amb el que preveu el Decret 243/1995 de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
k"pqtocvkxc"eqorngogpv§tkc"q"uwdukfk§tkc"swg"nk"ukiwk"crnkecdng0
Nc"korqukek„"fg"ucpekqpu"tgswgtkt§"nc"kpuvtweek„"fÓwp"gzrgfkgpv"fkuekrnkpctk"

eqpvtcfkevqtk"swg"uÓkpkekct§"rgt"okvl§"fÓwp"rnge"fg"e§ttgeu"hqtowncv"rgt"nÓCnecnfkc"q"
rgtuqpc"gp"swk"fgngiwk"k"swg"eqpvkpft§"nc"tgncek„"fg"hgvu"korwvcvu0
Gu"eqpegfkt§"c"nÓkpvgtguucv"wp"vgtokpk"fg"32"fkgu"rgtswfl"rtgugpvk"gn"ugw"guetkv"fg"

fgue§ttgeu0
Vtcpueqttgiwv"cswguv"vgtokpk"gu"fkevct§"tguqnwek„"korqucpv"nc"ucpek„"swg"rtq-

cedeixi o sobreseïment de l’expedient en el termini d’uns altres 10 dies. Aquesta 
tguqnwek„"gu"pqvkÝect§"c"nÓkpvgtguucv"cod"kpfkecek„"fgnu"tgewtuqu"swg"jk"e§rkiwgp"k"
els terminis per interposar-los.

Els representants dels treballadors/ores seran informats de l’inici de l’expedient 
rgt"ecwugu"oqnv"itgwu"k"itgwu0"Vcodfi"uÓkphqtoct§"gnu"tgrtgugpvcpvu"fgnu"vtgdcnnc-
dors i les seccions sindicals constituïdes de l’aplicació de retencions d’havers o de 
suspensió de funcions com a conseqüència d’una acció sancionatòria.

Quant als empleats públics que per motiu de sanció siguin suspensos de feina 
k1q"ucnctk."gp"nc"ocvgkzc"tguqnwek„"fg"ucpek„"gu"Ýzct§"nc"fcvc"fg"tgkpeqtrqtcek„"cn"
servei.

Article 41
Protecció de la dignitat

1. El personal al servei de l’Ajuntament té dret a que es respecti la seva intimitat 
k"vfi"ftgv"c"swg"nc"ugxc"fkipkvcv"ukiwk"eqpukfgtcfc0"¡u"rgt"ckz”"swg"gu"xgvnnct§"rgt"nc"
seva protecció enfront d’ofenses verbals o físiques en general i també les de natu-
ralesa sexual.
40" Ngu"qhgpugu"xgtdcnu"q"h‡ukswgu"fg"swcnugxqn"vkrwu"fg"pcvwtcnguc"eqpvtc"vtgdc-

lladors o treballadores, per part de companys, companyes, superiors o qualsevol 
persona que tingui o no relació directa amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 
seran considerades faltes greus o molt greus tenint en compte els fets i les circums-
v§pekgu"swg"eqpeqttkp"k"gu"rquctcp"gp"eqpgkzgogpv"fg"nc"Ýuecnkc."rtgugpvcpv/ug"eqo"
a part la corporació i els representants dels treballadors/ores.

CAPÍTOL 7
Garanties sindicals

Article 42
Ftgvu"fgnu"cÝnkcvu1cfgu
Gu"ictcpvgkz"gn"ftgv"fg"nnkwtg"ukpfkecek„"k"qticpkv¦cek„"fgnu"hwpekqpctku1§tkgu"k"

vtgdcnncfqtu1qtgu."c"nc"pq/fkuetkokpcek„."rgtlwfkek"pk"ucpek„"rgt"tcqpu"fÓcÝnkcek„"q"
exercici dels drets sindicals.
Gp"gn"ecu"swg"jk"jcik"kpeqcek„"fÓgzrgfkgpv"fkuekrnkpctk."uÓjcwt§"fg"fqpct"cwfkflpekc"

als seus representants sindicals.

Article 43
Kphqtocek„"ukpfkecn

Es garanteix que els representants dels treballadors/ores (legals i sindicals) puguin 
accedir a tots els expedients relacionats amb assumptes de personal.
Eqpugs¯gpvogpv."ugÓnu"hceknkvct§"wpc"e”rkc"fgnu"rtguuwrquvqu"cpwcnu"fg"nc"eqtrq-

tcek„="nc"pqtocvkxc"fg"fgugpxqnwrcogpv"k"ngu"oqfkÝecekqpu"fg"etflfkv"eqttgurqpgpvu"
al capítol 1 i les ordres del dia i actes del Ple i Comissió de Govern, quan així es 
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sol·liciti, i una còpia dels acords dels plenaris, comissions o resolucions adoptades 
en matèria de personal.

Article 44
Tauler d’anuncis
Nc"eqtrqtcek„"hceknkvct§"cnu"tgrtgugpvcpvu"fgnu"vtgdcnncfqtu1qtgu"wp"vcwngt"fÓcpwp-

cis en un lloc adient, decidit de comú acord, perquè puguin exposar propaganda i 
comunicats de caire sindical. Per això, a cada centre de treball, i amb una presència 
tgiwnct"fg"ofiu"fg"32"rgtuqpgu."jk"jcwt§"wp"fÓcswguvu"vcwngtu0

Article 45
Facultats de la representació col·lectiva

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

1. Els representants del personal tindran dret a reunir-se per atendre les consultes, 
peticions, etc., de tots els empleats públics que ho sol·licitin.
40" Pq"gu"eqorvcdknkv¦ctcp"eqo"c"jqtgu"ukpfkecnu"ngu"swg"uÓwvknkv¦kp"rgt"c"nc"pgiq-

ciació i seguiment del Conveni.
50" Nc"eqtrqtcek„"hceknkvct§"c"nc"tgrtgugpvcek„"fgn"rgtuqpcn"gn"nqecn"k"gnu"okvlcpu"

materials necessaris pel compliment de les seves funcions.
4. Tots els membres de la representació del personal disposaran de 180 hores 

cpwcnu"rgt"gzgtekt"ngu"ugxgu"hwpekqpu0"Pq"qduvcpv"ckz”."gu"rqft§"icwfkt."rtflxkc"
comunicació, i sempre i quan el servei ho permeti, d’un major nombre d’hores per 
ecwugu"rwpvwcnu"k"lwuvkÝecfgu0

5. Els membres de la representació del personal podran, sense pertorbar el 
servei, publicar i distribuir qualsevol comunicat que sigui d’interès laboral i/o 
social.
80" Nc"eqtrqtcek„"hceknkvct§"c"nc"tgrtgugpvcek„"fgn"rgtuqpcn"hqvqe”rkc"fg"vqvgu"

cswgnngu"fkurqukekqpu"ngicnu"swg"rwdnkswkp"gnu"fkctku"qÝekcnu"k"ukiwkp"fÓkpvgtflu"nc-
boral i/o social.

7. Els representants tenen dret a la formació sindical. En aquest sentit l’Ajuntament 
gnu"hceknkvct§"nÓcuukuvflpekc"cnu"ewtuqu"fg"hqtocek„."rtflxkc"eqowpkecek„"rgt"guetkv"cn"
eqpukuvqtk0"NÓcuukuvflpekc"c"ewtuqu"fg"hqtocek„"ukpfkecn"pq"nk"ugtcp"fgueqorvcvu"fgn"
seu crèdit horari.

8. Els membres de la representació dels treballadors amb responsabilitats sin-
dicals o polítiques a nivell local, comarcal, provincial, autonòmic o estatal, se’ls 
eqpegfkt§"gn"vgoru"pgeguuctk"rgt"cuukuvkt"cnu"cevgu"q"tgwpkqpu."swcp"ukiwkp"eqpxqecvu"
per a això.
;0" Gnu"tgrtgugpvcpvu"fgnu"vtgdcnncfqtu"ugtcp"pqvkÝecvu"fg"vqvu"gnu"gzrgfkgpvu"k"

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

ecvgiqtkc."tgvtkdwek„"q"xctkcek„"jqt§tkc."gu"pqvkÝect§"rtflxkcogpv"cnu"tgrtgugpvcpvu"
dels treballadors.
Gp"s¯guvkqpu"fÓjqtctku"gu"ugt§"gurgekcnogpv"tgurgevw„u"k"gu"rtqewtct§"swg"swcn-

ugxqn"ecpxk"pq"ukipkÝswk"ecr"rgtlwfkek"rgt"c"nÓchgevcv1cfc0"Gp"gn"uwr”ukv"swg"ukiwk"
pgeguu§tkc"nc"oqfkÝecek„"fg"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"gu"hct§"vgpkpv"gp"eqorvg"nc"
millor estabilitat possible dels representants dels empleats/ades públics d’aquesta 
corporació. Els canvis de lloc de treball o condicions de treball no podran fona-
ogpvct/ug"gp"oguwtgu"ctdkvt§tkgu"q"ucpekqpcfqtgu0

Article 46
Competència i representació col·lectiva

A més a més del que estableix la legislació vigent en la matèria, la representació 
fgn"rgtuqpcn"vkpft§"ngu"eqorgvflpekgu"ugi¯gpvu<

1. Rebre informació de tots els assumptes de personal.
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2. Plantejar i negociar els assumptes en matèria de personal: condicions de treball, 
horari, calendari, vacances, bestretes, contractacions i promocions internes.
50" Nc"tgrtgugpvcek„"fgn"rgtuqpcn"vkpft§"ftgv"c"gogvtg"kphqtog"rtgxk."fg"ect§evgt"

pq"xkpewncpv."uqdtg"cswgnngu"fgekukqpu"gp"ocvfltkc"fg"rgtuqpcn0"Pq"qduvcpv"ckz”."
nc"pq/tgcnkv¦cek„"fgnu"kphqtogu"cpvgtkqtu"pq"eqorqtvct§."gp"ecr"ecu."nc"pwnánkvcv"fg"
nÓceqtf."ugortg"k"swcp"uÓjcik"uqnánkekvcv"cod"cpvgncek„"rtflxkc"uwÝekgpv."k"ock"cod"
wp"vgtokpk"kphgtkqt"c"4"fkgu"j§dknu0
60" Nc"nnkwtg"gzrtguuk„"fg"ngu"ugxgu"qrkpkqpu"gp"ngu"ocvfltkgu"swg"ukiwkp"fg"nc"ugxc"

competència.
70" Nc"ictcpvkc"fg"pq"ugt"fkuetkokpcv1cfc"gp"nc"rtqoqek„"geqp”okec"q"rtqhguuk-

onal a causa de l’exercici de la seva representació i dins de l’any següent d’expirar 
la representació.
80" Nc"ecrcekvcv"lwt‡fkec"rgt"gzgtekt"ceekqpu"cfokpkuvtcvkxgu"q"lwfkekcnu"gp"vqv"gn"

swg"hc"tghgtflpekc"c"nÓ§odkv"fg"nc"ugxc"eqorgvflpekc0

Article 47
Assemblees

Els empleats/ades podran exercir el seu dret a reunir-se en assemblea i disposaran 
fÓwp"o§zko"fg"94"jqtgu"cpwcnu"*8"jqtgu"ogpuwcnu+0

1. Estan legitimats/ades per convocar assemblea i formular la corresponent sol-
licitud d’autorització:

a) Els representants dels treballadors/ores.
b) Els delegats de les seccions sindicals reconegudes.
c) Un mínim d’un 40% dels empleats/ades.
2. Correspon al president de la corporació rebre la convocatòria i comprovar el 

compliment dels requisits següents:
a) Formular-se amb una antelació mínima de 48 hores.
b) Assenyalar el dia, hora, el lloc i l’ordre del dia.
c) Dades dels signants que hauran d’estar legitimats com es preveu anterior-

ment.
f+" Nc"eqpxqecv”tkc"jcwt§"fÓguvct"fktkikfc"c"vqv"gn"rgtuqpcn"c"swk"chgevc"cswguv"

Conveni.
g+" Uk"gp"gn"vgtokpk"fg"6:"jqtgu."pq"jk"jc"ecr"qdlgeek„."rqft§"egngdtct/ug"ugpug"

cap altre requisit posterior.

Article 48
Ugtxgku"o‡pkou
Gp"ecu"fÓcuugodngc."xcic"ngicn"q"ektewouv§pekgu"ukoknctu."gnu"ugtxgku"o‡pkou"

seran negociats amb els representants del personal.

CAPÍTOL 8
Salut laboral

Article 49
Salut laboral
30" C"nÓgorctc"fg"nc"Nngk"531;7."fg":"fg"pqxgodtg."fg"rtgxgpek„"fg"tkuequ"ncdqtcnu"

i el seu posterior desenvolupament, el personal al servei de l’Ajuntament de Sant 
Rgtg"fg"Xkncoclqt"vfi"ftgv"c"wpc"rtqvgeek„"gÝec›"gp"ocvfltkc"fg"ugiwtgvcv"k"ucnwv"gp"gn"
vtgdcnn0"Nc"eqtrqtcek„"vfi"nÓqdnkicek„"fg"rtqoqwtg."hqtownct"k"crnkect."wpc"cfgswcfc"
política de prevenció de riscos. En aquest sentit, les parts es comprometen a col-
laborar estretament per augmentar el nivell de salut i seguretat en el treball, així 
com la correlativa obligació de l’empleat/da públic que ha d’observar i posar a la 
rt§evkec"ngu"oguwtgu"fg"rtgxgpek„"fg"tkuequ"swg"uÓcfqrvkp"ngicnogpv"k"tgincogpv§-
riament i, en concret, a:
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c+" Eqpflkzgt"fgvcnncfcogpv"k"eqpetgvcogpv"gnu"tkuequ"cnu"swcnu"guv§"gzrqucv"gp"gn"
seu lloc de treball, com també les avaluacions d’aquest risc i les mesures preventives 
per evitar-lo.

b) Paralitzar el seu treball si considera que es troba exposat a un risc greu, im-
okpgpv"q"kpgxkvcdng"k"pq"eqorvc"cod"nc"rtqvgeek„"cfgswcfc0"UÓjcwt§"fg"eqowpkect"
tan aviat com sigui possible al responsable del servei.
e+" Xkiknct"nc"ugxc"ucnwv"fktkikfc"c"fgvgevct"rtgeq›ogpv"rquukdngu"ocnu"qtkikpcvu"

rgnu"tkuequ"c"swfl"guv§"gzrqucv0
d) Rebre una formació adequada en salut laboral en temps computable com a 

hores de treball.
e) Totes aquelles altres competències i obligacions determinades per la legislació 

vigent.
40" Nc"eqtrqtcek„"jcwt§"fg<
a) Promoure, formular i aplicar una política de seguretat i higiene adequa-

da als seus centres de treball i facilitar la participació dels treballadors/ores 
gp"cswguvc"vcuec0"Vcodfi"jcwt§"fg"ictcpvkt"wpc"hqtocek„"cfgswcfc"k"rt§evkec"
en aquestes matèries als treballadors i les treballadores de nou accés, o quan 
canviïn de llocs de treball i s’hagin d’aplicar noves tècniques, equips i materi-
als que puguin ocasionar riscos al treballador/a, als seus companys/anyes o a 
terceres persones.
Gn"vtgdcnncfqt1c"guv§"qdnkicv"c"ugiwkt"cswguvu"gpugp{cogpvu"k"c"tgcnkv¦ct"ngu"rt§e-

tiques que es facin dins de la jornada de treball o en altres hores compensades, en 
aquest últim cas, del temps invertit dins de la jornada laboral.

b) Determinar i avaluar els factors de risc que puguin afectar la seguretat i la 
salut del personal, tant en instal·lacions, eines de treball, manipulació de productes 
o procediments.

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

Article 50
Revisió mèdica
Nc"eqtrqtcek„"ictcpvkt§"nc"tgcnkv¦cek„"fÓwpc"tgxkuk„"oflfkec"cpwcn."fg"ect§evgt"

xqnwpvctk."c"vqv"gn"rgtuqpcn0"Nc"tgxkuk„"ugt§"itcvw•vc"k"eqpÝfgpekcn0"Gn"vgoru"gorngcv"
ugt§"eqpukfgtcv"eqo"c"vtgdcnn"ghgevkw0
NÓgzrgfkgpv"oflfke"ugt§"eqpÝfgpekcn."vqv"k"swg"nÓkpvgtguucv"q"nc"kpvgtguucfc"vkpft§"

coneixement del seu resultat.

Article 51
Rtqvgeek„"fg"nÓgodct§u
Fwtcpv"nÓgodct§u."k"swcp"jk"jcik"wp"tkue"fkcipquvkecv"rgn"ogvig."rgt"oqnv"rgvkv"swg"

pugui ser, de la salut de la mare i del fetus, i sempre amb prescripció facultativa del 
ogvig."nc"vtgdcnncfqtc"vkpft§"ftgv"cn"ecpxk"koogfkcv"fgn"ugw"nnqe"fg"vtgdcnn"ogpvtg"
fwtk"nÓgodct§u0

Article 52
Segona activitat
NÓclwpvcogpv"guvwfkct§"nc"rquukdknkvcv"fg"rcuuct"c"wpc"ugiqpc"cevkxkvcv."fgrgpgpv"

de cada cas concret als treballadors/es a partir dels 55 anys, sempre de mutu acord 
entre ambdues parts i sense repercussió en el salari.

Article 53
Roba de treball. (Veure annex 1)
30" Nc"eqtrqtcek„"hceknkvct§"nc"tqdc"cfgswcfc"fg"vtgdcnn"cn"rgtuqpcn"swg"qhgtgkzk"

serveis en aquells llocs de treball que impliquin un desgast de peces superior al 
normal o que requereixin especials mesures de seguretat i protecció, com al per-
uqpcn"swg"jcik"fÓwuct"wpkhqtog"k"cnogp{u"4"xgicfgu"c"nÓcp{0"Vcodfi"gu"hceknkvct§"
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tqdc"k"ecn›cv"korgtogcdng"cn"rgtuqpcn"swg"jcdkvwcnogpv"jcik"fg"hgt"nc"ugxc"hgkpc"c"
la intempèrie.
40" Nc"tqdc"swg"eqttgurqpiwk"cn"rgt‡qfg"fÓguvkw"uÓjcwt§"fg"nnkwtct"cdcpu"pq"Ýpcnkv¦k"

gn"ogu"fg"ocki"k"nc"fÓjkxgtp"cdcpu"fg"Ýpcnu"fg"ugvgodtg0
Cpkt§"c"e§ttge"fg"nc"rgtuqpc"c"nc"swcn"ug"nk"nnkwtkp"cswguvgu"rgegu"fg"tqdc"nc"ugxc"

conservació i la neteja.
50" Nc"fwtcfc"fg"ngu"rgegu"fg"xguvkt"pq"vkpft§"ecr"ghgevg"uk"gn"fgvgtkqtcogpv."pq"

reparable, fos conseqüència del servei, amb un informe previ del responsable del 
ugtxgk0"Gp"eqpugs¯flpekc"gu"hct§"nc"tgrqukek„"koogfkcvc"fÓcswgnnc"tqdc"swg"rgt"tcqpu"
alienes al treballador, resulti deteriorada.
60" Gnu"wpkhqtogu"ugtcp"qdnkicvqtku"rgt"cnu"eqnángevkwu"fg"xkikn§pekc"owpkekrcn."

brigada d’obres, brigada de jardineria, conserges d’equipaments i/o dependències, 
qtfgpcpegu"k"pqvkÝecfqtu0"Gn"ugw"¿u"fiu"qdnkicvqtk"fwtcpv"gn"vgoru"fg"vtgdcnn0"Swgfc"
prohibida la seva utilització fora d’aquest.

5. Els contractats de forma temporal també tindran garantit el subministrament 
fg"tqdc"k"ecn›cv"cfgswcv"cnu"vtgdcnnu"swg"fgugpxqnwrkp."k"c"nÓflrqec"fg"nÓcp{"gp"nc"swcn"
prestin els seus serveis.

DISPOSICIONS FINALS

30" Nc"eqtrqtcek„"q"gnu"ugwu"gorngcvu"r¿dnkeu"hctcp"ucdgt"c"nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"
fÓKpvgtrtgvcek„"k"Ugiwkogpv"fgn"Eqpxgpk"vqvu"cswgnnu"fwdvgu."fkuetgr§pekgu"k"eqp-
Þkevgu"swg"gu"rqfgp"rtqfwkt"eqo"c"eqpugs¯flpekc"fg"nc"kpvgtrtgvcek„"k1q"crnkecek„"fgn"
rtgugpv"Eqpxgpk."rgt"vcn"swg"gogvk"wp"fkevcogp"q"cevw•"fg"nc"hqtoc"tgincogpv§tkc"
prevista.
40" Gp"nÓ§odkv"fÓcrnkecek„"fÓcswguv"Eqpxgpk"ngu"eqpfkekqpu"o‡pkogu"fgn"rgtuqpcn"

funcionari equivalen a les que corresponen als laborals de la mateixa categoria i 
antiguitat.
50" Vqvu"gnu"ftgvu"k"dgpgÝeku"tgiwncvu"gp"cswguv"Eqpxgpk"rqftcp"ugt"uqnánkekvcvu"rgnu"

gorngcvu1cfgu"r¿dnkeu"okvlcp›cpv"wpc"rgvkek„"guetkvc."swg"jcwt§"fg"vgpkt"tgurquvc"
gp"wp"vgtokpk"o§zko"fg"37"fkgu"j§dknu0
60" Pqofiu"cnu"ghgevgu"fg"fgfweekqpu"rgt"fgueqorvgu"rgt"xcic."gn"e§newn"gu"hct§"

fÓceqtf"cod"gnu"ugi¯gpvu"etkvgtku"tghgtkvu"c"3"fkc<"tgvtkdwekqpu"d§ukswgu"k"eqorng-
ogpv§tkgu0"Tghgtkfgu"c"3"ogu."fkxkfkv"gpvtg"52"fkgu0

5. Els descomptes fets als empleats públics, ocasionats per l’exercici del dret de 
xcic."gu"fguvkpctcp"c"nÓclwv"uqnkfctk"cod"ngu"QPI"fgfkecfgu"cn"vtgdcnn"uqnkfctk"cod"
el tercer món.
80" Cswguv"Eqpxgpk"ugt§"rtgugpvcv"c"nÓcwvqtkvcv"ncdqtcn"eqorgvgpv."rgt"vcn"fg"tgiku-

trar-lo i publicar-lo d’acord amb el que s’estableix a la normativa vigent.

ANNEX 1

Xkikn§pekc"owpkekrcn

1. Àmbit funcional i personal
Gn"rtgugpv"ceqtf"chgevc"c"vqv"gn"rgtuqpcn"fg"nc"xkikn§pekc"owpkekrcn"fg"Ucpv"Rgtg"

de Vilamajor en qualsevol situació laboral.
40" EncuukÝecek„"rtqhguukqpcn
Gn"rgtuqpcn"fg"nc"xkikn§pekc"owpkekrcn"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Rgtg"fg"Xkncoclqt."

s’integra a la plantilla municipal dins de la subescala de serveis especials de l’ad-
okpkuvtcek„"gurgekcn."k"uÓguvtwevwtc"gp"ngu"ecvgiqtkgu"rtqhguukqpcnu"Ýzcfgu"gp"nc"Nngk"
16/1991 de policies locals de Catalunya.

3. Carrera professional
Gn"tfliko"fÓceefiu"k"nc"ecttgtc"rtqhguukqpcn"fg"nc"xkikn§pekc"owpkekrcn"uÓclwuvct§"

gurge‡Ýecogpv"c"nc"Nngk"3813;;3"fg"rqnkekgu"nqecnu"fg"Ecvcnwp{c0
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NÓClwpvcogpv"kpkekct§"k"rtqoqwt§"nÓcornkcek„"fg"nc"rncpvknnc"fg"nc"xkikn§pekc"
owpkekrcn."ugortg"fkpu"fgnu"n‡okvu"fg"nc"fkurqpkdknkvcv"rtguuwrquv§tkc."rgt"vcn"fÓcfg-
quar el nombre d’agents amb les necessitats actuals del servei i amb el creixement 
fgoqit§Ýe"rtgxkuv0

4. Règim retributiu
NÓguvtwevwtc"k"tfliko"fg"ngu"tgvtkdwekqpu"u„p"ngu"guvcdngtvgu"ngicnogpv"rgt"c"nc"

funció pública local.
70" Tgvtkdwekqpu"d§ukswgu
Ngu"tgvtkdwekqpu"d§ukswgu"*uqw"k"vtkgppku+"ckz‡"eqo"ngu"ugxgu"swcpvkgu."u„p"ngu"

guvcdngtvgu"ngicnogpv"ugiqpu"nc"encuukÝecek„"gp"7"itwru"*C."D."E."F."G+0
6. Complement de productivitat
Guv§"fguvkpcv"c"tgvtkdwkt"nÓgurgekcn"tgpfkogpv."nÓcevkxkvcv"gzvtcqtfkp§tkc"k"nÓkpvgtflu"

i iniciativa amb què el treballador desenvolupa la seva feina.
Gn"rcicogpv"fgn"eqorngogpv"fg"rtqfwevkxkvcv"gu"hct§"ogpuwcnogpv"cod"nc"p”-

mina corresponent.
7. Règim horari
Cod"ect§evgt"igpgtcn."gn"p¿ogtq"fg"fkgu"fg"vtgdcnn"c"nÓcp{"gu"Ýzc"gp"438."tguwnvcpvu"

fgn"ugi¯gpv"e§newn<"587"fkgu1cp{."ogp{u"326"fkgu"eqttgurqpgpvu"c"4"fkgu"fg"fguecpu"
ugvocpcnu."ogp{u"34"hguvkwu"qÝekcnu."ogp{u"4"hguvkwu"nqecnu."ogp{u"44"j§dknu"fg"
vacances i 9 dies per assumptes propis.
Nc"fkuvtkdwek„"qtfkp§tkc"fg"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"uÓguvcdngkz"gp"vqtpu"q"ekengu"fg"

treball que es succeeixen ininterrompudament al llarg de l’any.
Es garanteixen com a mínim 26 caps de setmana.
Gn"tgurqpucdng"fgn"equ"gncdqtct§"wp"swcftcpv"q"hwnn"fg"ugtxgk"qtfkpctk"cp{cn"qp"

Ýzct§"gnu"vqtpu"fgnu"ogodtgu"fg"nc"xkikn§pekc"owpkekrcn."cswguv"swcftcpv"guvct§"
gncdqtcv"cdcpu"fg"nc"Ýpcnkv¦cek„"fgn"ogu"fg"fgugodtg"fg"nÓcp{"gp"ewtu0
Rquvgtkqtogpv"uÓgncdqtct§"wp"ecngpfctk"fgvcnncv"fg"hqtoc"vtkoguvtcn"swg"guvct§"

nnguv"eqo"c"o‡pko"37"fkgu"cdcpu"fg"nÓcecdcogpv"fgn"vtkoguvtg"cpvgtkqt"k"qp"gu"vkpft§"
en compte les necessitats del servei, la distribució exacta dels dies de festa, treball 
i vacances, així com els corresponents horaris diaris dels torns, i que en tot cas ha 
de respectar els límits establerts per la jornada de treball i els períodes de treball i 
descans legalment establerts.
Cswguv"swcftcpv"vtkoguvtcn"rqft§"ugt"oqfkÝecv"gp"gnu"ecuqu"rtgxkuvqu"rgt"nc"nngk"

i per necessitats del servei prèvia aprovació de l’Alcaldia.
Eqo"c"o§zko"gu"vtgdcnnctcp"9"fkgu"ugiwkvu."c"eqpvkpwcek„"fgnu"swcnu"jk"jcwt§"wp"

mínim de 2 dies seguits de descans.
Gu"icwfkt§"eqo"c"o‡pko"fg"vcpvu"ecru"fg"ugvocpc"fg"fguecpu"eqo"fg"vtgdcnn0
Aquest dos darrers punts quedaran suspesos en el període vacacional i segons 

pgeguukvcvu"gzvtcqtfkp§tkgu"fgn"ugtxgk"fgiwfcogpv"oqvkxcfgu0
Els vigilants municipals podran sol·licitar efectuar permutes entre ells per canviar 

gn"vqtp"fg"vtgdcnn"q"fg"hguvgu"swg"gu"vkpiwk"rncpkÝecv."ugortg"k"swcp"ug"pÓkphqtok"cn"
responsable del cos.

Es garanteix el dret al gaudiment del descans setmanal a la data prevista als 
swcftcpvu"fg"ugtxgk"k"uk"rgt"tcqpu"fg"ugtxgku"gzvtcqtfkpctku"uÓjcp"fg"oqfkÝect"
aquestes dates els efectius afectats seran recompensats amb la devolució dels dies 
vtgdcnncvu0"Rgt"cswguv"oqvkw"nc"rtghgevwtc"jcwt§"fg"xgvnnct"rgt"nc"tgfweek„"fgnu"ugtxgku"
gzvtcqtfkpctku"k"qrvkokv¦cpv"gn"o§zko"rquukdng"gnu"tgewtuqu"jwocpu"fg"swg"fkurquk"
el servei ordinari.
Gnu"ogodtgu"fg"nc"xkikn§pekc"owpkekrcn"vkpftcp"ftgv"c"icwfkt"cpwcnogpv"fg"44"

fkgu"j§dknu"fg"xcecpegu"*q"gnu"fkgu"swg"gp"rtqrqtek„"gnu"eqttgurqpiwk"uk"gn"vgoru"
en actiu és menor), en el període comprès entre els dies 1 de juny i 30 d’octubre de 
cada any, ambdós inclusius, llevat de petició escrita manifestada en sentit contrari 
i subordinat a les necessitats del servei.
Gn"ecngpfctk"q"rnc"fg"xcecpegu"gu"Ýzct§"cdcpu"fg"nÓ¿nvkoc"ugvocpc"fgn"ogu"fg"oct›"

okvlcp›cpv"nnkuvc"r¿dnkec."k"pq"gu"rqft§"oqfkÝect"uk"pq"fiu"rgt"rgvkek„"fg"nÓkpvgtguucv"
cod"gn"xkuvkrncw"fgn"tgurqpucdng"fgn"equ"swg"xcnqtct§"fÓkpekfflpekc"gp"gn"ugtxgk"fgn"
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canvi. Els torns de vacances seran consensuats, i en cas de desacord s’establiran 
torns rotatius, prevalent el criteri de l’antiguitat.
Gn"eqogp›cogpv"k"nÓcecdcogpv"fg"ngu"xcecpegu"gu"hctcp"fkpu"fgn"rgt‡qfg"cdcpu"

guogpvcv."swg"pqofiu"gu"rqft§"oqfkÝect"rgt"hgt/jq"eqkpekfkt"cod"wp"fknnwpu"c"ghgevgu"
de no trasbalsar la rotació dels torns.

8. Descans en jornada continuada
S’estableix un temps de descans en jornada continuada, computable com a jornada 

de treball, de 30 minuts per torn.
En el cas que es realitzin jornades de treball de més de 11 hores continuades, s’afe-

ikt§"c"cswguv"vgoru"wpu"cnvtgu"52"okpwvu0"Cswguv"vqvcn"fg"82"okpwvu"gu"rqft§"fkxkfkt"
en dos períodes al llarg de la jornada, sent un d’ells de com a mínim 15 minuts.
C"ghgevgu"fg"icwfkt"fÓcswguv"fguecpu"nÓClwpvcogpv"jcdknkvct§"cfgswcfcogpv"wpc"

sala o local on hi hagi els elements necessaris per a mantenir , escalfar i prendre els 
ogplctu"cod"ngu"eqpfkekqpu"pgeguu§tkgu0
Fqpcv"swg"gn"ugtxgk"swg"rtguvc"cswguv"equ"fiu"fg"ect§evgt"gzegrekqpcn"k"pq"gu"rqv"

suspendre per prendre aquests descansos, sinó que el vigilant de servei mentre els 
rtgp"jcwt§"fÓguvct"cvgpv"c"swcnugxqn"tgswgtkogpv"wtigpv"swg"ug"nk"rwiwk"hgt0"Gu"eqo-
rgpuct§"ogpuwcnogpv"rgt"pq"rqfgt"icwfkt"eqorngvcogpv"fÓcswguvu"fguecpuqu0
;0" Jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu
Gu"eqpukfgtgp"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu"ngu"vtgdcnncfgu"gp"swcnugxqn"fgnu"36"fkgu"

declarats com a festius, segons el calendari laboral aprovat per la Generalitat de 
Catalunya.
Gu"eqpukfgtgp"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu"ngu"swg"gzegrekqpcnogpv."okvlcp›cpv"cwvq-

rització, es fan a més a més de l’horari habitual de cada treballador. A efectes de 
la retribució, les quantitats s’estableixen a la següent taula on es distingeixen les 
hores fetes en dies laborals, les fetes en horari nocturn i les fetes en dies festius pel 
vigilant en concret.

Es consideren com a hores nocturnes les que es facin en el torn de nit, indepen-
fgpvogpv"fg"nÓjqtc"gp"swfl"cswguv"uÓkpkek•0"Ckz‡"fqpeu"uÓgpvgpft§"eqo"c"pqevwtpgu"ngu"
8 hores comptabilitzades des de l’inici programat del torn de nit i les efectivament 
treballades pel personal que va iniciar el seu servei diari en aquest torn.
Ngu"jqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu"gu"eqorwvctcp"ogpuwcnogpv"k"uÓjcwtcp"fÓcdqpct"gp"

la nòmina següent.

Exercici 2007 euros
Feiners 15,96
Feiners o nocturns 21,28
Feiners i nocturns 23,40

320" Pqevwtpkvcv
Donat que els vigilants municipals realitzaran la seva jornada en torns rotatius, 

de manera que per part d’aquests torns s’efectuaran en horari nocturn, rebran una 
eqorgpucek„"rgt"cswguv"eqpegrvg"fg"392"gwtqu0"Cswguvc"eqorgpucek„"uÓcdqpct§"
a les nòmines de forma constant i independentment dels dies que el vigilant hagi 
treballat en horari nocturn, doncs per la pròpia rotació dels torns tots acabaran 
realitzant el mateix número de jornades en aquest horari.

12. Assumptes propis
UÓjcwtcp"fg"fgocpct"cod"nÓcpvgncek„"uwÝekgpv"rgt"c"rqfgt"tgcnkv¦ct"gnu"ecpxku"

pgeguuctku"cnu"vqtpu"fgnu"cnvtgu"xkikncpvu0"Nc"fgpgicek„"fÓcswguvu"rgtokuqu"jcwt§"
de ser motivada.

13. Roba de treball
NÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Rgtg"fg"Xkncoclqt"hceknkvct§"c"vqvu"gnu"ogodtgu"fg"nc"xkikn§pekc"

municipal, les peces de roba i l’equipament corresponent al seu lloc de treball.
Gn"nnkwtcogpv"fgn"xguvwctk"fÓjkxgtp"gu"hct§"eqo"c"o§zko"gn"37"fg"ugvgodtg"k"gn"

d’estiu abans del 15 d’abril.
Cnu"ogodtgu"fg"pqxc"kpeqtrqtcek„"ugÓnu"nnkwtct§"wp"lqe"eqorngv"*rgt”"cod"4"
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camises i 2 pantalons), en relació al seu lloc de treball habitual, i un joc de peces 
d’abric i contra la pluja, si s’escau.

Els representants dels vigilants municipals participaran en la selecció de les peces 
de roba i d’altre equipament a adquirir.
¡u"qdnkicvqtk"nÓ¿u"fg"nÓwpkhqtog"eqorngv"fwtcpv"vqvc"nc"lqtpcfc"ncdqtcn."k"pÓguv§"

rtqjkdkfc"nc"wvknkv¦cek„"hqtc"fÓcswguvc0"Gu"fgvgtokpct§"tgincogpv§tkcogpv"nc"eqorq-
ukek„"fg"nc"wpkhqtokvcv"fÓguvkw"k"nc"fÓjkxgtp."ckz‡"eqo"nc"fcvc"eqpegtvc"gp"swg"uÓjcwt§"
de canviar d’una a l’altra.
NÓgswkrcogpv"fÓ¿u"eqo¿"ugt§"nnkwtcv"c"nc"rncpvknnc"rgt"wp"uqn"eqr."k"uÓcpkt§"tgrqucpv"

segons el seu deteriorament, garantint en tot moment el seu bon estat de revista i 
funcionament.
Ngu"rgegu"fÓwpkhqtokvcv"fÓ¿u"rgtuqpcn"swg"rcvgkzkp"wp"oclqt"fguicuv"uÓcpktcp"

renovant anualment sense necessitat de petició de l’interessat (camises, pantalons, 
botes i sabates) i segons convingui i a petició d’aquest les que no pateixin tant desgast 
(abric, impermeable, botes d’aigua, etc.).
Gu"rqft§"fÓceqtf"cod"gnu"tgrtgugpvcpvu"fg"nc"rncpvknnc."rtqrquct"nc"tgpqxcek„"fg"

determinades peces de la uniformitat o de l’equipament d’ús comú o personal, que 
rgn"rcu"fgn"vgoru."cxgp›qu"vflepkeu."q"ecpxku"fg"pqtocvkxc"crnkecdng."jcikp"swgfcv"
ocnoguqu."fgvgtkqtcvu"q"pq"eqorngkzkp"gÝec›ogpv"nc"ugxc"hwpek„0
Gp"vqv"ecu"k"gp"gn"vgtokpk"o§zko"fg"7"cp{u"uÓjcwt§"fg"tgpqxct"nc"rt§evkec"vqvcnkvcv"

de les peces de la uniformitat, així com dels seus complements.
Ngu"rgegu"fg"nc"wpkhqtokvcv"k"gnu"ugwu"eqorngogpvu"swg"eqttgurqpgp"cnu"xkikncpvu"

municipals són les que a continuació es relacionen (sense detriment de les normes 
o reglaments d’uniformitat que es determinen o d’altres peces o elements que es 
cregui convenient incorporar):

Abric amb folre interior desmuntable.
2 pantalons a l’any (1 d’estiu i 1 d’hivern)
4 camises a l’any (2 d’estiu i 2 d’hivern)
1 polar bicolor d’alta visibilitat
1 impermeable de dues peces
1 corbata
1 passador de corbata
1 parell de botes de campanya (per any)
1 parell de sabates (per any)
1 gorra de plat
1 boina
3"ekpvwt„"fg"fwgu"rgegu"k"ukxgnnc"fg"rn§uvke
1 manilles
1 funda per a manilles
1 xiulet
3"ctoknnc"tgÞgevcpv
1 defensa i 1 talahí
1 botes d’aigua
1 guants d’hivern
3"lqe"fg"rqnckpgu"k"ocpgiwkpu"tgÞgevcpvu
2 escuts del municipi i 2 números d’agent
3"gswkr"fg"eqowpkecekqpu"rqtv§vkn
14. Renovació del permís de conduir
Donat que és condició indispensable per al desenvolupament del lloc de treball, 

s’abonaran íntegrament les despeses de renovació del permís de conduir a tots els 
ogodtgu"fg"nc"xkikn§pekc"owpkekrcn0"Pq"uÓkpenqwgp"ngu"fgurgugu"fg"iguvqtkgu"pk"
similars.

15. Festius recuperables
Gp"ecu"fÓcuukuvflpekc"c"lwfkek"gp"fkc"hguvkw."uÓgpvgpft§"eqo"c"tgewrgtcdng0
16. Serveis especials
Els vigilants municipals que treballin al torn de nit dels dies 23 de juny, 24 de 
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desembre o 31 de desembre, tindran la consideració de servei especial i rebran 
wpc"itcvkÝecek„"fg"372"gwtqu"rgt"pkv"vtgdcnncfc."gn"rcicogpv"fg"nc"swcn"gu"hct§"c"nc"
mensualitat de la nòmina corresponent.

17. Prolongació de la jornada
Si arribat el cas, per necessitats del servei, fes falta que els vigilants municipals 

treballessin 40 hores setmanals o realitzessin torns per cobrir les 24 hores de servei, 
rebran un complement per prolongació de jornada establert en 220 euros mensuals. 
Fent-se el pagament juntament amb la nòmina corresponent i amb el corresponent 
cwiogpv"ugiqpu"nÓKRE"fg"nÓGuvcv"rwdnkecv"rgt"nÓKpuvkvwv"Pcekqpcn"fÓGuvcf‡uvkec0

ANNEX 2

Escola bressol municipal

Article 1
Selecció i accés de personal
Nc"ugngeek„"fgn"rgtuqpcn"gu"hct§"fÓceqtf"cod"gn"Tgincogpv"fgn"rgtuqpcn"cn"ugtxgk"

de les entitats locals, del Reial decret 214/1990.
Els representants dels treballadors tindran veu i vot en les comissions que s’es-

tableixin en totes les proves de contractació i selecció, i pel que fa a les bases seran 
informats prèviament i podran emetre informe al respecte.

Article 2
Jornada de treball
Gn"ecngpfctk"ncdqtcn"fg"nÓgueqnc"dtguuqn"gu"tgikt§"rgn"ecngpfctk"guvcdngtv"rgn"Fg-

partament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per als centres docents.
Nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"fgnu"gfwecfqtu"fg"nÓgueqnc"dtguuqn"ugt§"fg"59.7"jqtgu"ugv-

ocpcnu."fkuvtkdw•fgu"gp"52"jqtgu"ngevkxgu."7"jqtgu"eqorngogpv§tkgu"k"4.7"jqtgu"fg"
vtgdcnn"ugvocpcn"pq"pgeguu§tkcogpv"cn"egpvtg."rgt"hgt"kphqtogu."tgegtec"fg"ocvgtkcn"
i d’informació, reunions, participació en xerrades o cursets etc.

Respecte a les diferents tipologies de jornada s’estableix que aquestes podran ser 
de jornada continuada o jornada partida.

Es reserva una setmana abans i una setmana després de l’inici i tancament de 
ewtu"gueqnct."okvlc"lqtpcfc."rgt"vcuswgu"fg"rtqitcocek„"k"cxcnwcek„"ugpug"e§ttgic"
lectiva.
Nc"rtkogtc"ugvocpc"fg"ewtu."gu"eqogp›ct§"cod"nÓcfcrvcek„"fgnu"kphcpvu"k"ngu"

vtgdcnncfqtgu"icwfktcp"fg"tgfweek„"fg"lqtpcfc."guugpv"cswguvc"fg"7"jqtgu"fk§tkgu0

Article 3
Vacances
Gn"rgt‡qfg"fg"xcecpegu"fÓguvkw"ugt§"fg"52"fkgu"pcvwtcnu0"Ngu"xcecpegu"fg"Pcfcn"

i Setmana Santa seran les que marqui el calendari escolar de la Generalitat de 
Catalunya.
Ckz‡"ocvgkz"gu"icwfkt§"fg"4"fkgu"fg"nnkwtg"eqpÝiwtcek„"swg"ugtcp"gnu"swg"Ýzk"gn"

Consell de Participació.

Article 4
Dckzgu"rgt"ocncnvkc"q"ceekfgpv"ncdqtcn
Nc"rtgugpvcek„"fgn"eqowpkecv"qÝekcn"fg"ocncnvkc"gzrgfkv"rgn"hcewnvcvkw"eqttgurq-

pgpv"ugt§"qdnkicv”tkc."c"rctvkt"fgn"vgtegt"fkc"fg"ocncnvkc"k"ugt§"tgpqxcv"ugvocpcnogpv"
ogpvtg"fwtk"nc"ukvwcek„"fÓkpecrcekvcv"vgorqtcn0"Nc"rtgugpvcek„"fgnu"eqowpkecvu"fg"
dckzc."fg"eqpÝtocek„"fg"nc"dckzc."ckz‡"eqo"fg"nÓcnvc"jcwtcp"fg"ugt"rtgugpvcvu"c"nc"
fktgeek„"fg"nÓgueqnc"gp"wp"vgtokpk"o§zko"fg"5"fkgu"c"nÓgokuuk„."nc"pq"rtgugpvcek„"
fgnu"eqowpkecvu"uk"pq"fiu"rgt"ecwuc"lwuvkÝecfc."fqpct§"nnqe"c"wpc"hcnvc"fkuekrnkp§tkc"
fg"ect§evgt"nngw0
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Pq"qduvcpv"ckz”"k"ukiwk"swkp"ukiwk"gn"rgt‡qfg"fg"dckzc"rtgxkuv."fgu"fgn"rtkogt"fkc"
nÓgorngcv"chgevcv."jcwt§"fÓcxkuct"vgngh”pkecogpv"cn"ugw"eqqtfkpcfqt"eqowpkecpv"nc"
inassistència al treball.
NÓClwpvcogpv"gu"tgugtxc"nc"hcewnvcv"fg"eqortqxcek„"fg"ngu"dckzgu"rgt"ocncnvkc0

Article 5
Formació, reciclatge i promoció

Els treballadors tindran dret a la promoció, a la formació i a un perfeccionament 
rtqhguukqpcnu"eqpuvcpvu0"Nc"eqtrqtcek„"xgvnnct§"k"eqnáncdqtct§"c"nc"hqtocek„"fgn"ugw"
rgtuqpcn."gncdqtct§"rqn‡vkswgu"fg"hqtocek„."tgekencvig"k"ecrcekvcek„"rtqhguukqpcn"
d’acord amb les necessitats detectades conjuntament.

En el marc de la legalitat aplicable, els treballadors tenen dret a la promoció 
professional, accedint preferentment a les places de superior categoria que restin 
vacants, sempre que compleixin els requisits inherents a les esmentades places i 
superin les proves per accedir-hi.

Els cursos de formació permanent i reciclatge es faran la primera quinzena de 
lwnkqn."c"nc"kpuvkvwek„"Tquc"Ugpucv"k"gn"equv"fÓcswguv"cpkt§"uwdxgpekqpcv"cn"322'"rgt"
rctv"fg"nÓClwpvcogpv"k"eqpuvct§"gp"gn"rtguuwrquv"cpwcn0

ANNEX 3

Rgtuqpcn"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Rgtg"fg"Xkncoclqt

FNV<"fgpqokpcek„"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn="IE<"itwr"fg"encuukÝecek„="TD<"tgvtkdwekqpu"d§ukswgu="EFP<"eqorngogpv"fg"fguvkpcek„"pkxgnn="EFS<"eqorngogpv"
fg"fguvkpcek„"swcpvkc="EP<"eqorngogpv"pqo="ES<"eqorngogpv"swcpvkc="G<"gurge‡Ýeu="JG<"jqtgu"gzvtgu="PNV<"p¿ogtq"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn="VC<"vqvcn"cpwcn="
E<"eqogugu="EG<"eqpfkekqpu"gurge‡Ýswgu"gzkikfgu="TC<"tgvtkdwekqpu"cpwcnu0

FNV" IE" TD" EFP" EFS" EP" ES" PNV" VC

Personal laboral

Cap d’obres i serveis municipals C 12.015,50 22 7.199,78 E 17.345,30 1 36.560,58

Responsable ludoteca D 4.110,12 13 1.990,24 E,HE 4.379,90 1 10.480,26

Auxiliar admtiu. Escola Torre Roja D 8.530,76 18 5.574,94 E 287,42 1 14.393,12

QÝekcn"dtkicfc" G" 9075:.66" 32" 5025:.92" G.JG" 350523.;8" 3" 450:9;.32

Peó brigada E 39.084,32 8 13.606,60 E,HE 50.285,90 5 102.976,82

Vigilant del foc E 32.000,00 - - E - 5 32.000,00

Director/a Escola Bressol B 13.222,72 24 8.232,00 E 3.920,70 1 25.375,42

Mestre escola bressol B 13.222,72 20 6.209,28 E 2.480,94 1 21.912,94

Tècnic auxiliar escola bressol C/D 17.916,22 18 11.149,88 E 5.712,42 2 34.778,52

Auxiliar escola bressol D 8.059,52 14 4.307,10 E 3.312,26 1 15.678,88

Monitor/a escola bressol D 8.059,52 14 4.307,10 E 3.312,26 1 15.678,88
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Total - 163.759,84 - 65.615,62 - 104.339,06 - 333.714,52

FNV" E" EG" TC

Personal eventual

Gestor serveis personals - - 24.000,00

Total general:    796.594,00

(07.332.191)
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RESOLUCIÓ
VTG15:2214229."fg"36"fg"ugvgodtg."rgt"nc"swcn"gu"fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnkecek„"
de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2007 del Conveni col·lectiu de treball de 
nÓgortguc"Ngxgpvqp."UCW"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:35364+0

Vist el text de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2007 del Conveni col·lectiu de 
vtgdcnn"fg"nÓgortguc"Ngxgpvqp."UCW."uwduetkv"rgnu"tgrtgugpvcpvu"fg"nÓgortguc"k"rgnu"
dels seus treballadors el dia 7 de maig de 2007, i de conformitat amb el que disposen 
nÓctvkeng";204"k"5"fgn"Tgkcn"fgetgv"ngikuncvkw"313;;7."fg"46"fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"
tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu="nÓctvkeng"40d+"fgn"Tgkcn"fgetgv"326213;:3."
de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l’article 11.2 
fg"nc"Nngk"qti§pkec"613;9;."fg"3:"fg"fgugodtg."fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c="
el Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència de serveis de l’Estat a la 
Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 
326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del 
Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 gener, d’estructuració i de rees-
tructuració de diversos departaments de l’Administració de la Generalitat; el Decret 
44514226."fg";"fg"oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"
de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial 
del Departament de Treball i Indústria; el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de 
etgcek„."fgpqokpcek„"k"fgvgtokpcek„"fg"nÓ§odkv"fg"eqorgvflpekc"fgnu"fgrctvcogpvu"
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 570/2006, de 19 de 
desembre, d’estructuració del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2007 del 
Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fg"nÓgortguc"Ngxgpvqp."UCW"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"
0813142) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de 
Treball a Barcelona.

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

Barcelona, 14 de setembre de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD
fg"tgxkuk„"ucnctkcn"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"nÓgortguc"Ngxgpvqp."UCW."rgt"c"nÓcp{"
2007

Assistents
Representació social (Comitè d’Empresa): Marcelina Clemente (CCOO), Caridad 

Bodalo (CCOO), Pilar Polo (CCOO) i Antonia Ramírez (CCOO).
Representació empresarial: Joaquim Soriano Soler, Albert Brulles, Jordi Cardona 

i Marta Ferré.

Data: 7 de maig de 2007
Hora: 10.00
Nnqe<"fqokeknk"fg"Ngxgpvqp."e1Pgyvqp."p¿o0"44/46."2:857/Ucpv"Guvgxg"fg"

Sesrovires.
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