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RESOLUCIÓ
TRE/2929/2007, de 7 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del 
Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Xkegp›"
de Montalt per als anys 2003-2006 (codi de conveni núm. 0814422).

Xkuv"gn"vgzv"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fg"nÓClwp-
vcogpv"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv."uwduetkv"rgnu"tgrtgugpvcpvu"fg"nÓgortguc"k"
pels dels seus treballadors el dia 7 de maig de 2003, i de conformitat amb el que 
fkurqugp"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+"
del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis 
eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="nÓctvkeng"3304"fg"nc"Nngk"qti§pkec"613;9;."fg"3:"fg"fgugodtg."
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, 
sobre transferència de serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria 
de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, 
fg"tgguvtwevwtcek„"fg"ngu"fgngicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn="
el Decret 68/2004, de 20 gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos 
departaments de l’Administració de la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 
fg"oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Ig-
neralitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del 
Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"k"Kpf¿uvtkc="gn"Fgetgv"64314228."fg"4:"fg"pqxgodtg."fg"
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departa-
ments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 570/2006, 
fg"3;"fg"fgugodtg."fÓguvtwevwtcek„"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn.

RESOLC:

Ï3" Fkurquct"nc"kpuetkrek„"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fg"
nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv"rgt"cnu"cp{u"4225/4228"*eqfk"fg"eqpxgpk"
p¿o0"2:36644+"cn"Tgikuvtg"fg"eqpxgpku"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"fgn"Fgrctvcogpv"
fg"Vtgdcnn"c"Dctegnqpc0

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

Dctegnqpc."9"fg"oct›"fg"4229

ELISENDA GIRAL I MASANA

Fktgevqtc"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu
a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI
eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv"
per als anys 2003-2006

CAPÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Àmbit personal
Gn"rtgugpv"Eqpxgpk"eqnángevkw"ugt§"fÓcrnkecek„"cn"rgtuqpcn"swg."cod"tgncek„"lwt‡fkec"

ncdqtcn."nnkwtc"gnu"ugwu"ugtxgku"c"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv0"Swgfgp"
exclosos de l’àmbit del present Conveni els contractes d’alta direcció i el personal 
fgukipcv"rgt"c"nnqeu"fg"vtgdcnn"fg"eqpÝcp›c0



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"6;:4"Î"703204229 34777

Article 2
Àmbit territorial
Ngu"pqtogu"fgn"rtgugpv"Eqpxgpk"eqnángevkw"chgevgp"gnu"egpvtgu"fg"vtgdcnn"fgrgpfgpvu"

fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv."swcnugxqn"swg"ukiwk"nc"ugxc"wdkecek„"q"
nc"ugxc"ukvwcek„"igqit§Ýec0

Article 3
Àmbit temporal
30" Nc"fwtcfc"fgn"rtgugpv"Eqpxgpk"eqnángevkw"fiu"fg"6"cp{u."kpkekcpv/ug"nc"ugxc"xk-

iflpekc"nÓ3"fg"igpgt"fg"4225"k"Ýpcnkv¦cpv"nc"ugxc"xkiflpekc"gn"53"fg"fgugodtg"fg"4228."
tret d’aquells articles en els quals expressament s’estableixin diferents períodes de 
vigència.

2. El present Conveni es prorrogarà anualment de forma tàcita, tret de denún-
cia per escrit d’alguna de les parts. Aquesta denúncia s’haurà de fer amb 3 mesos 
fÓcpvgncek„"c"nc"fcvc"fgn"Ýpcn"fg"nc"ugxc"xkiflpekc"k"cod"kpfkecek„."uk"hqu"pgeguuctk."
de les matèries objecte de la denúncia. L’escrit de denúncia es presentarà davant del 
Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."fkpu"fgn"ocvgkz"vgtokpk."
comunicant-la seguidament a l’altra part.
50" Pq"qduvcpv"ckz”."fgpwpekcv"gn"Eqpxgpk"k"Ýpu"c"nÓcrtqxcek„"gzrtguuc"fÓwp"cnvtg"

vgzv."tqocpft§"nc"ugxc"rngpc"xkiflpekc"Ýpu"c"nÓcrtqxcek„"fgn"pqw"Eqpxgpk"eqnángevkw."
el qual quedarà resolt en un màxim de 6 mesos.

4. El present Conveni serà d’aplicació a partir del dia següent a la signatura de 
les parts, prèvia aprovació del Ple de l’Ajuntament i posterior enregistrament al 
Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"k"rwdnkecek„"cn"ugw"Fkctk"
QÝekcn0"Pq"qduvcpv"ckz”."ugt§"cod"ghgevg"tgvtqcevkw"gp"fcvc"3"fg"igpgt"fg"42250

Article 4
Dret supletori

Per als supòsits no previstos en la present norma reguladora serà d’aplicació 
l’Estatut dels treballadors i altres normes laborals vigents a cada moment.

Article 5
Clàusula de garantia ad personam

Es respectaran i romandran estrictament, com a garantia ad personam les si-
tuacions i condicions personals que excedeixin globalment allò pactat en aquest 
Conveni amb anterioritat.

Article 6
Compensació i absorció

En tots els casos operaran la compensació i absorció, sempre que els salaris 
realment abonats al treballador per l’Ajuntament, en el seu conjunt i còmput anual 
ukiwkp"ofiu"hcxqtcdngu"rgt"c"gnn"swg"gnu"Ýzcvu"gp"gn"rtgugpv"Eqpxgpk0

Article 7
Vinculació a la totalitat
Gn"rtgugpv"Eqpxgpk"eqnángevkw"eqpuvkvwgkz"wp"vqv"¿pke"k"kpfkxkukdng."dcucv"gp"nÓgswknkdtk"

de les recíproques obligacions i mútues contraprestacions assumides per les parts, 
i com a tal, no es pot pretendre l’aplicació aïllada d’una o de diverses de les seves 
normes, oblidant la resta, sinó que a tots els efectes haurà de ser aplicat i observat 
en la seva integritat.

Article 8
Comissió Paritària
30" Cnu"ghgevgu"fgn"eqpgkzgogpv"k"tguqnwek„"fgnu"eqpÞkevgu"fgtkxcvu"fg"nÓcrnkecek„."

interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància amb caràcter general del present 
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Conveni, en el termini de 15 dies hàbils comptats des del dia següent a la seva apro-
vació, es designarà una Comissió integrada per 2 representants de l’Administració i 
2 representants dels delegats de personal. A les sessions podran assistir els delegats 
de les sessions legalment constituïdes amb veu però sense vot i altres membres 
de l’equip de Govern amb veu però sense vot. Els vocals podran ser substituïts en 
qualsevol moment, a petició de la part a qui representen i haurà de ser comunicada 
per escrit a l’altra part.

2. Prèvia petició per escrit d’una de les parts, la reunió s’haurà de celebrar dins 
fgnu"6"fkgu"j§dknu"ugi¯gpvu"c"nc"tgegrek„"fg"nc"uqnánkekvwf"fg"nc"eqpxqecv”tkc0
Nc"uqnánkekvwf"fg"eqpxqecv”tkc"fg"nc"tgwpk„"jcwt§"fg"fktkikt/ug"c"nc"tguvc"fg"xqecnu"

no promotors, havent de constar la determinació clara i detallada dels assumptes 
swg"gu"uqvogvtcp"c"nc"ugxc"eqpukfgtcek„."ckz‡"eqo"nc"kfgpvkÝecek„"fgnu"xqecnu"swg"
la promoguin.

3. L’adopció vàlida d’acords per part de la Comissió, requerirà el vot favorable 
de la majoria absoluta, 2/3 dels vocals assistents.
70" C"nc"Eqokuuk„"ug"nk"cvtkdwgkzgp"gn"eqpgkzgogpvu"fg"ngu"ugi¯gpvu"s¯guvkqpu<
c+" NÓceqoqfcek„"fgn"eqpvkpiwv"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"c"ngu"tghqtogu"ngikuncvkxgu"

que es puguin produir.
b) L’adequació dels increments salarials anuals.
c) L’arbitratge de les qüestions que les parts sotmetin a la seva consideració.
f+" Ngu"swg"nk"ukiwkp"cvtkdw•fgu"rgn"rtgugpv"Eqpxgpk"eqnángevkw0
6. Qualsevol de les parts podrà comptar, prèvia comunicació per escrit a l’altra 

part, dins dels 2 dies hàbils anteriors a la celebració de la reunió de la Comissió, 
amb l’assessorament d’un expert, que tindrà dret a veu però no a vot.

Article 9
Remissió al Consorci d’Estudis de Mediació i Conciliació a l’Administració Local 
(CEMICAL)

Les parts negociadores del present Conveni pacten expressament i voluntàriament 
el sotmetiment a l’òrgan de mediació i conciliació del Consorci d’Estudis, Mediació 
k"Eqpeknkcek„"c"nÓCfokpkuvtcek„"Nqecn"*EGOKECN+."gp"cswgnnu"ecuqu"gp"gnu"swcnu"
pq"jk"jcik"ceqtf"gp"nÓcrnkecek„"q"kpvgtrtgvcek„"pk"gpectc"swg"ukiwk"okvlcp›cpv"nc"
Eqokuuk„"fÓKpvgtrtgvcek„"k"Ugiwkogpv"fg"nÓCeqtf"fg"Eqpfkekqpu"fg"Vtgdcnn."vcpv"uk"
estan regulades pel Conveni, com si interessen a l’aplicació normativa que afecta 
a la relació laboral.

CAPÍTOL 2
Condicions de treball

Article 10
Jornada de treball
30" Nc"lqtpcfc"fg"vtgdcnn"qtfkp§tkc"o§zkoc"ugt§<
a) Per a l’any 2003, de 39 hores setmanals.
b) Per s l’any 2004, de 38 hores i 30 minuts setmanals.
c) Per a l’any 2005, de 38 hores setmanals.
d) Per a l’any 2006, de 37 hores i 30 minuts setmanals.
2. S’estableix un descans mínim setmanal de 36 hores.
50" Gpvtg"gn"Ýpcn"fÓwpc"lqtpcfc"k"nÓkpkek"fg"nc"ugi¯gpv."jcwtcp"fg"vtcpue„ttgt"wp"

mínim de 12 hores.
4. La jornada màxima anual de treball efectiu per a l’any 2003, s’estableix en 

308:7"jqtgu0"Nc"lqtpcfc"o§zkoc"cpwcn"uÓguvcdngkz"ugiwkpv"nc"h„townc"ugi¯gpv<"]C/"
*HP"-HC"-"HN"-X"-U"-"F+"_"X H = Jornada màxima anual
Guugpv<
HP?"Fkgu"hguvkwu"pcekqpcnu
FA= Dies festius autonòmics
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FL= Dies festius locals
V= Dies de vacances
S= Dissabtes
D= Diumenges
A= Dies naturals anuals
J?"Pqodtg"fÓjqtgu"fg"vtgdcnn"fk§tkgu0
5. El personal subjecte a règim de torns tindrà caps de setmana de treball alter-

pcvkwu0"Swcnugxqn"ecpxk"fg"vqtp"gpvtg"4"vtgdcnncfqtu"jcwt§"fg"ugt"pqvkÝecv"k"crtqxcv"
prèviament pel cap de secció que correspongui.
80" UÓguvcdngkz"wp"jqtctk"Þgzkdng"fg"52"okpwvu"cpvgtkqtu"q"rquvgtkqtu"c"nÓjqtctk"

ordinari en aquells departaments del consistori els quals que, per motiu d’atenció 
cn"r¿dnke."hqu"rquukdng0"Cswguv"jqtctk"Þgzkdng"jcwt§"fg"ugt"eqowpkecv"rgn"vtgdcnncfqt"
amb antelació a l’alcalde o regidor que correspongui, qui l’autoritzarà per escrit, tenint 
gp"eqorvg"swg"gp"ecr"ecu"nc"tgcnkv¦cek„"fg"nc"lqtpcfc"Þgzkdng"rqft§"eqorqtvct"nc"pq"
obertura del departament en qüestió durant l’horari ordinari d’atenció al públic.

Article 11
Calendari de treball
Ugtcp"hguvgu"vqvu"gnu"fkgu"swg"uÓguvcdngkzgp"gp"gn"ecngpfctk"ncdqtcn"qÝekcn"fg"nc"

Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"k"gnu"4"fkgu"fg"hguvc"nqecn"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv0"
Cswguv"ecngpfctk"gu"Ýzct§"rgt"nÓClwpvcogpv"eqo"c"o§zko"gn"fkc"52"fg"pqxgodtg"q"
dia hàbil següent a aquest.

Article 12
Pausa o descans en la jornada de treball
Vqv"gn"rgtuqpcn"cod"lqtpcfc"kpvgpukxc"fg"8"q"ofiu"jqtgu"rqft§"icwfkt"fÓwpc"rcw-

sa o descans en la jornada de treball de 20 minuts diaris, els quals formaran part 
integrant de la jornada efectiva.

Article 13
Vacances

1. El personal afectat pel present Conveni gaudirà de 22 dies laborables en 
concepte de vacances anuals.

2. Els treballadors que gaudeixin de vincle laboral inferior a 1 any tindran dret 
a la part proporcional de vacances d’acord amb el temps que han estat prestant els 
seus serveis durant l’any que correspongui. En el supòsit que cessin abans del 31 
de desembre, havent gaudit ja de les vacances, es tindrà en compte l’excés, com-
rgpucpv/nqu"okvlcp›cpv"fgfweek„"gp"ogv§nánke"fg"nc"nkswkfcek„"Ýpkswkvc"swg"jcikp"
de percebre.

3. Les vacances anuals s’hauran de gaudir dins de l’any natural que correspongui, 
i correspon a l’alcalde l’aprovació del calendari elaborat a l’efecte.

4. El treballador comunicarà el calendari de les seves vacances almenys amb 
4"oguqu"fÓcpvgncek„"c"nÓkpkek"fgn"icwfk0"Rgt"c"Ýzct"gnu"vqtpu"fg"xcecpegu"fg"ecfc"
departament s’hauran de tenir en compte les necessitats mínimes del servei, així 
eqo"ngu"uqnánkekvwfu"ghgevwcfgu"cdcpu"fg"Ýzct"gn"ecngpfctk"rgnu"vtgdcnncfqtu"cnu"
tgurgevkwu"uwrgtkqtu."k"gp"ecu"fg"eqkpekfflpekc"gp"gn"rgt‡qfg"uqnánkekvcv"gpvtg"4"q"ofiu"
hwpekqpctku"k1q"vtgdcnncfqtu."cswguv"gu"fgvgtokpct§"okvlcp›cpv"tqvcek„"cpwcn."ugpug"
cap dret preferent per raó de l’antiguitat.
70" Ngu"xcecpegu"cpwcnu"rqftcp"ugt"htceekqpcfgu"Ýpu"c"5"rgt‡qfgu."4"fÓgnnu"fg"

mínim 5 dies laborables i 1 de la resta a petició del treballador i previ acord amb el 
consistori, sempre que no afecti el bon funcionament del servei.

6. Si durant el període de gaudi de les vacances el treballador inicia una situació 
de baixa per incapacitat temporal, no es descomptaran aquests dies de baixa com 
a dies de vacances no gaudits. Però en cas que el treballador durant el gaudi de les 
seves vacances, com a conseqüència de malaltia o accident, fos hospitalitzat durant 
ofiu"fg"5"fkgu"cetgfkvcpv/jq"okvlcp›cpv"nc"rtgugpvcek„"fgn"eqttgurqpgpv"lwuvkÝecpv"
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oflfke."fgu"fgn"swctv"fkc"fg"dckzc"k"Ýpu"cn"fkc"fÓcnvc"oflfkec"jqurkvcn§tkc"kpenquc."gu"
consideraran com a dies de vacances no gaudits.

7. Els treballadors de l’escola bressol a l’efectuar les vacances sempre en el mes 
d’agost i els hi coincideixin totalment o parcialment amb el període de baixa de 
ocvgtpkvcv."cswguvgu"gu"icwfktcp"c"eqpvkpwcek„"fg"nÓcnvc"oflfkec"Ýpu"cn"vqvcn"fgnu"
dies que li corresponguin, tenint en compte l’acord d’ambdues parts per gaudir-les 
en una altra data.

Article 14
Permisos
30" Gn"vtgdcnncfqt."rtgxk"cx‡u"k"lwuvkÝecek„."rqft§"cdugpvct/ug"fgn"vtgdcnn."cod"ftgv"

c"tgowpgtcek„."rgnu"oqvkwu"q"vgoru"ugi¯gpvu<
c+" Rgt"ocvtkoqpk"fgn"vtgdcnncfqt"q"wpk„"fg"hgv"kpuetkvc"cn"tgikuvtg"qÝekcn"swg"

eqttgurqpiwk<"37"fkgu"pcvwtcnu0
d+" Rgt"pckzgogpv"fÓwp"Ýnn."tfliko"fÓceqnnkogpv"q"cfqrek„<"4"fkgu0
e+" Rgt"ocncnvkc"itgw."kpvgtxgpek„"swkt¿tikec"itgw"q"oqtv"fgn"e”plwig"q"rctgpvu"Ýpu"

cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv<"5"fkgu0"Swcp"rgt"cniwp"fÓcswguvu"oqvkwu"
gn"vtgdcnncfqt"pgeguukvk"hgt"wp"fgurnc›cogpv"hqtc"fg"nc"rtqx‡pekc"fg"Dctegnqpc."gn"
permís serà de 4 dies
f+" Rgt"vtcunncv"fg"fqokeknk"jcdkvwcn<"3"fkc0"Uk"gn"ecpxk"fg"fqokeknk"uwrquc"ecpxk"

fg"owpkekrk<"Ýpu"c"6"fkgu0
e) Pel temps indispensable per al compliment d’un deure d’inexcusable caràc-

ter públic i personal. Quan consti en una norma legal o convencional un període 
determinat, el permís serà en funció del que disposi aquesta en relació a la durada 
de l’absència i la seva compensació econòmica. Si el compliment d’aquest deure 
uwrquc"nc"korquukdknkvcv"fg"nc"rtguvcek„"fgn"vtgdcnn"gp"ofiu"fÓwp"42'"fg"ngu"jqtgu"
laborals durant un període de 3 mesos, l’empresa podrà passar el treballador afectat 
gp"ukvwcek„"fÓgzegfflpekc"hqt›quc0"Gp"ecu"swg"gn"vtgdcnncfqt"chgevcv"rgn"eqornkogpv"
del deure o per funció del seu càrrec rebi una indemnització, se li podrà descomptar 
aquest import del salari al qual tingui dret a l’empresa pel tems que duri aquesta 
situació.

f) Per realitzar funcions sindicals o de representació d’acord amb allò legalment 
establert.
i+" Rgn"vgoru"pgeguuctk"rgt"c"eqpe„ttgt"c"gz§ogpu"Ýpcnu"k"rctekcnu"nnkwtcfqtu."swcp"

uÓghgevw•p"rgt"c"nÓqdvgpek„"fÓwp"v‡vqn"qÝekcn."cxkucpv"cod"wpc"cpvgncek„"fÓcnogp{u"
7"fkgu."rtgugpvcpv"rquvgtkqtogpv"gn"lwuvkÝecpv"cetgfkvcvkw"fÓjcxgt/ug"rtgugpvcv"cnu"
exàmens corresponents.
j+" Rgt"ocvtkoqpk"fg"rctgpvu"Ýpu"cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv<"3"fkc0
i) Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de 

preparació pel part que hagin de realitzar-se dins de la jornada de treball.
2. Els dies de permís retribuït regulats en l’apartat 1 anterior, s’entendran en tot 

cas dies naturals.
50" Ngu"vtgdcnncfqtgu."rgt"cnngvcogpv"fÓwp"Ýnn"ogpqt"fg";"oguqu."vkpftcp"ftgv"c"3"

hora diària d’absència del treball la qual podran dividir en 2 fraccions. La dona, a 
la seva voluntat, podrà substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en 
okvlc"jqtc"cod"nc"ocvgkzc"Ýpcnkvcv0"Cswguv"rgto‡u"rqft§"ugt"icwfkv"kpfkuvkpvcogpv"
rgt"nc"octg"q"gn"rctg"gp"ecu"swg"codf„u"vtgdcnnkp0"Gp"ecu"swg"ckz‡"jq"uqnánkekvfiu"gn"
treballador i fos autoritzat per escrit, les hores corresponents al permís d’alletament 
podran acumular-se i ser gaudits una única vegada.

4. En els casos de naixements de nens prematurs o que, per qualsevol causa hagin 
de romandre hospitalitzats seguidament al part, la mare o el pare, tindran dret a 
absentar-se del treball durant 1 hora al dia. Així mateix tindran dret a reduir la seva 
lqtpcfc"fg"vtgdcnn"Ýpu"wp"o§zko"fg"4"jqtgu."cod"nc"fkuokpwek„"rtqrqtekqpcn"fgn"
salari. El gaudi d’aquest permís, s’estableix en l’apartat número 6 següent.

5. Qui per raons de guarda legal tingui cura directa d’algun menor de 6 anys o un 
minusvàlid físic, psíquic o sensorial i que no desenvolupi una activitat retribuïda, 
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tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional 
fgn"ucnctk"fÓgpvtg"cnogp{u"wp"vgt›"k"wp"o§zko"fg"nc"ogkvcv"fg"nc"fwtcfc"fÓcswgnnc0
Vkpft§"gn"ocvgkz"ftgv"swk"pgeguukvk"hgt/ug"e§ttge"fg"nc"ewtc"fktgevc"fÓwp"hcoknkct."Ýpu"

cn"ugiqp"itcw"fg"eqpucpiwkpkvcv"q"cÝpkvcv."swg"rgt"tcqpu"fÓgfcv."ceekfgpv"q"ocncnvkc"
no pugui valer-se per si mateix i que no desenvolupi cap feina retribuïda.

La reducció de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret 
kpfkxkfwcn"fgnu"vtgdcnncfqtu."jqogu"q"fqpgu0"Pq"qduvcpv"ckz”."uk"4"q"ofiu"vtgdcnnc-
dors del mateix departament generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, 
gn"eqpukuvqtk"rqft§"nkokvct"gn"ugw"gzgtekek"ukownvcpk"rgt"tcqpu"lwuvkÝecfgu"fg"hwp-
cionament de l’empresa.

6. La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís d’alleta-
ment i de la reducció de jornada, correspondrà al treballador, dins de la seva jornada 
ordinària. El treballador haurà de comunicar a l’empresa amb 15 dies d’antelació la 
data de reincorporació a la seva jornada ordinària.

7. El treballador, previ avís de 72 hores, podrà absentar-se del treball per assumptes 
rctvkewnct"Ýpu"wp"o§zko"fg"6"fkgu"fwtcpv"nÓcp{"4225."6"fkgu"nÓcp{"4226."7"fkgu"nÓcp{"
2005 i 6 dies l’any 2006, amb dret a remuneració. Aquests dies de permís no podran 
hgt/ug"eqkpekfkt."vtgv"fg"lwuvkÝecek„"k"ugortg"cod"nc"rtflxkc"cwvqtkv¦cek„"gzrtguuc"fg"
la corporació, amb el dia anterior i posterior a un dia festiu.
:0" Ckz‡"ocvgkz."gn"vtgdcnncfqt."rtgxk"cx‡u"fg"37"fkgu"pcvwtcnu"k"lwuvkÝecek„."rqft§"

cdugpvct/ug"fgn"vtgdcnn"rgt"cuuworvgu"rctvkewnctu"Ýpu"wp"o§zko"fg"5"oguqu"ecfc"
2 anys. En aquests supòsits els dies que es gaudeixin ho seran sense dret a remu-
neració.

9. En els casos de maternitat, adopció i/o acolliment familiar, tant preadoptiu 
com permanent, la suspensió tindrà una durada de 16 setmanes, que es gaudiran 
de forma ininterrompuda, ampliables en el supòsit de part múltiple en 2 setmanes 
ofiu"rgt"c"ecfc"Ýnn"c"rctvkt"fgn"ugiqp0"Gn"rgt‡qfg"fg"uwurgpuk„"gu"fkuvtkdwkt§"c"qrek„"
de la interessada sempre que 6 setmanes siguin immediatament posteriors al part. 
En cas de mort de la mare, el pare podrà fer ús de la totalitat o, en el seu cas, de la 
rctv"swg"tguvk"fgn"rgt‡qfg"fg"uwurgpuk„0"K"gp"vqv"ecu."ngu"tgingu"uqdtg"gnu"rgtokuqu"
de maternitat, adopció i/o acolliment familiar, tant preadoptiu com permanent, 
s’adequaran a allò previst a l’article 48 de l’Estatut dels treballadors, i normes legals 
vigents a cada moment

10. Atenent que durant el mes de desembre hi ha diverses festes tant estatals 
com autonòmiques i coincidint que també s’incrementa el treball en totes les àrees 
de l’Ajuntament pel que fa al tancament de l’any, els dies de permís retribuït per 
assumptes propis s’hauran de gaudir abans del 30 de novembre.

Article 15
Control d’assistència i absentisme
30" Vqvu"gnu"vtgdcnncfqtu"eqortguqu"gp"nÓ§odkv"fgn"rtgugpv"Eqpxgpk"Eqnángevkw"vgpgp"

nÓqdnkicek„"fg"octect"rgtuqpcnogpv"nc"Ývzc"fgn"eqpvtqn"cnn§"qp"gzkuvgkzk0"Gp"ecu"swg"pq"
existeixi, està obligat a complir les mesures de control establertes pel consistori.
40" NÓClwpvcogpv"gu"eqortqogv"c."swcp"Ýpcnkv¦k"nc"fwtcfc"rtgxkuvc"fÓcswguv"vgzv"

ngicn"k"ugortg"swg"ukiwk"rquukdng."kpuvcnánct"wp"fkurqukvkw"fg"Ývzcvig"c"ecfc"egpvtg"
de treball que durant l’any immediatament anterior hagi tingut una mitjana anual 
fg"rncpvknnc"Ýzc"kiwcn"q"uwrgtkqt"c":"vtgdcnncfqtu0

Article 16
Excedències i altres supòsits

1. S’entendrà com a excedència la suspensió del contracte de treball per un pe-
ríode de temps determinat, d’acord amb allò que disposa l’Estatut dels treballadors 
i la següent regulació.
40" NÓgzegfflpekc"rqft§"ugt"xqnwpv§tkc"q"hqt›quc0
50" NÓgzegfflpekc"hqt›quc."fg"eqphqtokvcv"cod"gnu"uwr”ukvu"swg"ugiwkfcogpv"gu"

regulen, donarà dret a la conservació del lloc de treball i al còmput de l’antiguitat 
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fg"nc"ugxc"xkiflpekc0"Gu"eqpegfkt§"gzegfflpekc"hqt›quc"cnu"vtgdcnncfqtu"fgukipcvu"q"
elegit per les funcions d’un càrrec públic representatiu que impossibiliti l’assistència 
cn"vtgdcnn0"Gn"tgkpitfiu"jcwt§"fg"ugt"uqnánkekvcv"fkpu"fgn"ogu"ugi¯gpv"fÓjcxgt"eguucv"
del càrrec públic.

4. En els termes que regula el punt 3 de l’article 46 de l’Estatut dels treballadors, 
els treballadors tindran dret a un període d’excedència no superior a 3 anys, per 
cvgpftg"c"ecfc"Ýnn."vcpv"ukiwk"pcvwtcn"eqo"rgt"cfqrek„"."c"eqorvct"fgu"fg"nc"fcvc"
de naixement del nen. Durant període que el treballador estigui en excedència per 
aquest motiu, serà computable a efectes d’antiguitat. Durant el primer any tindrà 
ftgv"c"nc"tgugtxc"fgn"ugw"nnqe"fg"vtgdcnn0"Vtcpueqttgiwv"cswguv"vgtokpk."nc"tgugtxc"
quedarà referida a un dret preferent al reingrés a les vacants d’igual o similar cate-
goria que hi hagi a l’empresa.

5. El treballador amb almenys una antiguitat d’1 any a l’empresa, té dret a que 
se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini 
superior a 2 anys i inferior a 5 anys. Aquest dret només podrà ser exercitat una altra 
xgicfc"rgn"ocvgkz"vtgdcnncfqt"uk"jcp"vtcpueqttgiwv"6"cp{u"fgu"fgn"Ýpcn"fg"nÓcpvgtkqt"
excedència.

6. Per a l’obtenció de qualsevol classe d’excedència, el treballador haurà de 
comunicar la seva petició per escrit a l’empresa amb 2 mesos d’antelació com a 
o‡pko"c"nc"fcvc"gp"nc"swcn"jcwtkc"fg"eqogp›ct0"Kiwcnogpv."cn"Ýpcn"fgn"rgt‡qfg."gn"
tgkpitfiu"jcwt§"fg"ugt"uqnánkekvcv"eqo"c"o§zko"fkpu"fgn"ogu"ugi¯gpv"cn"eqornkogpv"
de l’excedència, entenent que si així no es fa, el treballador renuncia al dret de 
reincorporació.

CAPÍTOL 3
Percepcions salarials i extrasalarials

Article 17
Estructura del salari

L’estructura salarial, composta pel salari base i pels complements salarials, es 
Ýzct§"fÓceqtf"cod"cnn”"fkurqucv"gp"gn"rtgugpv"Eqpxgpk"eqnángevkw"k"gp"gn"eqpvtcevg"
de treball.

Article 18
Ingrés de la nòmina
NÓkpitfiu"fg"nc"p”okpc"uÓghgevwct§"4"fkgu"cdcpu"fg"Ýpcn"fg"ogu"k."uk"cswguv"fkc"hqu"

dissabte o festiu, s’efectuarà el dia hàbil immediatament anterior.

Article 19
1. L’estructura salarial de tot el personal serà la mateixa que per al personal 

funcionari.
40" Rgn"swg"hc"c"ngu"tgvtkdwekqpu"d§ukswgu"ugtcp"ngu"ugi¯gpvu<
a) Salari base.
d+" Cpvkiwkvcv"*vtkgppku+0
c) Pagues extraordinàries.
50" U„p"tgvtkdwekqpu"eqorngogpv§tkgu<
a) El complement de destinació.
d+" Gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe0
c) El complement de productivitat.
f+" Ngu"itcvkÝecekqpu0
e) Retribucions per pacte.
4. Són retribucions per pacte, qualsevol complement que s’aboni per pacte 

subscrit entre les parts.
b) Salari base
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Gn"ucnctk"dcug"fiu"nc"rctv"fg"nc"tgvtkdwek„"ogpuwcn"fgn"vtgdcnncfqt."Ýzcfc"gp"hwp-
ek„"fgn"itwr"k"nc"ecvgiqtkc"rtqhguukqpcn"c"nc"swg"rgtvcp{."gn"swcn"gu"Ýzc"c"nc"Nngk"fg"
pressupostos de l’any de vigència del qual es tracti.

c) Antiguitat
La valoració de l’antiguitat s’efectuarà d’acords amb els triennis, i els imports 

Ýzcvu"rgt"cnu"hwpekqpctku"c"nc"Nngk"fg"rtguuwrquvqu"fg"nÓGuvcv"ugiqpu"gnu"fkhgtgpvu"
itwru0"Gnu"vtkgppku"uÓcetgfkvctcp"fgu"fg"nÓkpitfiu"c"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"
Montalt.

d) Pagues extraordinàries
1. Les pagues extraordinàries seran 2 a l’any i es meritaran el 22 de juny i el 

22 de desembre respectivament. Cada paga extraordinària es compondrà de les 
retribucions bàsiques més la totalitat de les complementàries.

2. El treballador de nou ingrés percebrà la part proporcional al temps treballat.
e) Complement de destinació
30" Gn"eqorngogpv"fg"fguvkpcek„"o‡pko"swgfc"Ýzcv"fg"nc"ugi¯gpv"ocpgtc<
Itwr"C<"pkxgnn"42
Itwr"D<"pkxgnn"38
Itwr"E<"pkxgnn"33
Itwr"F<"pkxgnn";
Itwr"G<"pkxgnn"9
2. Els imports que corresponguin als diferents complements de destinació seran 

els que s’estableixin anualment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
3. L’assignació de nivells la realitzaran la corporació, atenent la responsabilitat 

que es derivi de les funcions que es desenvolupin i s’aprovarà sempre per al Ple.
h+" Eqorngogpv"gurge‡Ýe
30" Gn"eqorngogpv"gurge‡Ýe"guv§"fguvkpcv"c"tgvtkdwkt"ngu"eqpfkekqpu"rctvkewnctu"

fÓcniwpu"nnqeu"fg"vtgdcnn."cvgpgpv"nc"ugxc"gurgekcn"fkÝewnvcv"vflepkec."fgfkecek„."
incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o feines penoses, i serà facultat de la 
eqtrqtcek„"nc"ugxc"Ýzcek„0
40" Cswguv"eqorngogpv"ugt§"rgt"c"ecfc"gzgtekek"gn"swg"Ýiwtct§"c"nc"tgncek„"crtqxcfc"

anualment pel Ple juntament amb l’aprovació del Pressupost municipal.
50" Cswguvu"eqorngogpvu"gu"rgtegdtcp."wp"eqr"Ýzcvu."¿pkecogpv"ogpvtg"uwd-

sisteixin en el treballador les causes que motivaren el seu meritament, deixant-se 
immediatament d’abonar quan aquestes desapareguin.

Article 20
ItcvkÝecekqpu"rgt"ugtxgku"gzvtcqtfkpctku

1. El personal municipal podrà ser requerit per la corporació, prèvia autorització 
i en casos excepcionals, per dur a terme treballs fora del seu horari habitual, per 
pgeguukvcvu"gurge‡Ýswgu"fgn"ugtxgk."kortgxkuvqu"q"ecwugu"fg"hqt›c"oclqt0

2. Per a la realització dels serveis extraordinaris s’estableix la supervisió i control 
de l’alcalde, o bé, del regidor de l’àrea a la qual corresponguin els serveis.
50" Vkpftcp"nc"eqpukfgtcek„"fÓjqtgu"gzvtcqtfkp§tkgu"cswgnngu"swg"gu"tgcnkv¦gp"uqdtg"

la durada màxima de la jornada ordinària de treball.
4. Excepte que s’hagi convingut una altra cosa convinguda al respecte, les hores 

gzvtcqtfkp§tkgu"gu"eqorgpuctcp"c"gngeek„"fgn"vtgdcnncfqt"q"dfi"gp"ogv§nánke"q"rgt"vgoru"
de descans i, en les següents quantitats o proporcions, i s’intenta en aquest últim 
uwr”ukv"fg"pq"rgtlwfkect"gn"pqtocn"hwpekqpcogpv"k"qticpkv¦cek„"fgn"vtgdcnn<
c+" 3"jqtc"gzvtcqtfkp§tkc"ghgevwcfc"gp"wp"fkc"ncdqtcdng"gu"eqorgpuct§"cod<
Una quantitat per cada hora igual al preu brut de l’hora ordinària incrementada 

gp"wp"72'0
1 hora i mitja de descans.
d+" 3"jqtc"gzvtcqtfkp§tkc"ghgevwcfc"gp"fkwogpig"q"hguvkw"gu"eqorgpuct§"cod<
Una quantitat per cada hora igual al preu brut de l’hora ordinària incrementada 

wp"97'0
1 hora i tres quarts de descans.
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c) 1 hora extraordinària efectuada durant els dies 1 de gener, 5 de gener, 6 de 
igpgt."47"fg"fgugodtg"k"48"fg"fgugodtg."gu"eqorgpuctcp"cod<

Una quantitat per cada hora igual al preu brut de l’hora ordinària incrementada 
wp"322'0

2 hores de descans.
70" Gn"xcnqt"gp"ogv§nánke"fg"nÓjqtc"qtfkp§tkc"fg"vtgdcnn"rgt"c"nc"rquvgtkqt"fgvgtok-

nació del preu de les hores extraordinàries serà calculat tenint en compte el salari 
brut anual.

Article 21
Uniforme i roba de treball

1. En funció de les tasques a desenvolupar, característiques o necessitat del lloc de 
treball, l’empresa facilitarà al personal la roba de treball i les proteccions adequades 
a les circumstàncies, essent facultat de l’Ajuntament decidir el seu tipus, en funció 
dels serveis que es portin a terme.

2. La roba es lliurarà quan el desgast així ho aconselli i en les altres situacions, 
gn"nnkwtcogpv"uÓghgevwct§"cod"nc"rgtkqfkekvcv"uwÝekgpv"rgt"vcn"swg"gu"ictcpvgkzk"nc"
dqpc"rtguflpekc"rgtuqpcn"k"nc"ugiwtgvcv"fgn"eqnángevkw"swg"gu"vtcevk0

Article 22
Avançaments o bestretes
Gn"rgtuqpcn"fg"nc"rncpvknnc"swg"jq"pgeguukvk."vkpft§"ftgv"c"uqnánkekvct"rgt"guetkv"

wp"cxcp›cogpv"q"dguvtgvc"uqdtg"ngu"ugxgu"tgvtkdwekqpu"Ýpu"wp"o§zko"fg"30422"
gwtqu"cpwcnu"c"tgvqtpct"okvlcp›cpv"fgueqorvgu"c"nc"p”okpc"Ýpu"wp"o§zko"fg"
34"ogpuwcnkvcvu0"NÓcxcp›cogpv"jcwt§"fg"ugt"crtqxcv"rgt"nc"Eqokuuk„"fg"Iqxgtp"
de l’Ajuntament.
Pq"gu"eqpegfktcp"cxcp›cogpvu"q"dguvtgvgu"gp"cswgnnu"uwr”ukvu"gp"gnu"swcnu"lc"

se n’hagi concedit un anteriorment, sempre i quan no hagin transcorregut com a 
mínim 6 mesos des del seu total reintegrament.

S’estableix un límit màxim entre funcionaris i personal laboral de 30.050 euros 
anuals per atendre aquests tipus d’ajuts.

Article 23
Dietes i despeses
Gn"rgtuqpcn"chgevg"cn"rtgugpv"Eqpxgpk"eqnángevkw"swg"jcik"fÓghgevwct"fgurnc›cogpvu"

rgt"tc„"fgn"ugtxgk."vkpft§"ftgv"c"ngu"ugi¯gpvu"fkgvgu<
c+" Fgurnc›cogpvu<"uÓcdqpctcp"‡pvgitcogpv"ngu"fgurgugu"tgcnogpv"qecukqpcfgu."

rtflxkc"rtgugpvcek„"fgnu"eqttgurqpgpvu"lwuvkÝecpvu0
d+" Vtcpurqtv"gp"xgjkeng"rtqrk<"uÓcdqpctcp"2.45"gwtqu"rgt"swkn”ogvtg0
e+" Vtcpurqtv"r¿dnke<"uÓcdqpct§"nÓkorqtv"‡pvgitg"fgn"dkvnngv0
f+" Fkgvgu"cnkogpv§tkgu<"uÓcdqpct§"gn"322'"fg"nc"fgurguc"cod"wp"o§zko"fg"37"

euros per àpat.

CAPÍTOL 4
Organització del treball i funcions

Article 24
Organització del treball

L’organització del treball serà facultat del senyor alcalde o persona en qui delegui, 
gp"gnu"vgtogu"rtgxkuvqu"gp"nÓctvkeng"42"fgn"Tgkcn"fgetgv"ngikuncvkw"313;;7."fg"46"fg"oct›."
rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓguvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu"*VTGV+0

Article 25
Contingut de la prestació laboral

El contingut de la prestació laboral i l’adscripció inicial a un grup professional 
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ugt§"rcevcv"gpvtg"nÓClwpvcogpv"k"gn"vtgdcnncfqt."k"uÓjc"fg"tgÞgevkt"gn"pkxgnn"rtqhguukqpcn"
que s’estableixi en el present Conveni.

Article 26
30" EncuukÝecek„"rtqhguukqpcn
L’aptitud professional és el resultat de la ponderació global dels següents fac-

vqtu<
a) Coneixements
d+" Kpkekcvkxc1cwvqpqokc
c) Complexitat
d) Responsabilitat
e) Capacitat de direcció
En el seu cas, es ponderarà també la capacitat de treball en equip, i el grau en que es 

desenvolupin els factors enumerats anteriorment determinarà el nivell retributiu.
40" Ukuvgoc"fg"encuukÝecek„"rtqhguukqpcn
La inclusió del treballador dins de cada grup professional serà el resultat de les 

titulacions que en cada cas es demanaran i de la ponderació global dels factors enume-
rats anteriorment. D’acord amb l’article 25 del Reial decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, la forma i 
vkvwncekqpu"gzkikfgu"rgt"encuukÝect"nc"rncpvknnc"fg"rgtuqpcn"fg"ngu"gpvkvcvu"nqecnu."gp"nc"
swcn"c"ofiu"fgn"rgtuqpcn"hwpekqpctk"uÓjk"kpvgitc"gn"rgtuqpcn"ncdqtcn."fiu"nc"ugi¯gpv<
Itwr"C<"v‡vqn"fg"fqevqt."nnkegpekcv."gpikp{gt."ctswkvgevg"q"gswkxcngpv
Itwr"D<"v‡vqn"fÓgpikp{gt"vflepke."fkrnqocv"wpkxgtukvctk."ctswkvgevg"vflepke."hqtocek„"

professional de tercer grau o equivalent.
Itwr"E<"v‡vqn"fg"dcvzknngt."hqtocek„"rtqhguukqpcn"fg"ugiqp"itcw"q"gswkxcngpv0
Itwr"F<"v‡vqn"fg"itcfwcv"gueqnct."hqtocek„"rtqhguukqpcn"fg"rtkogt"itcw"q"gswk-

valent.
Itwr"G<"egtvkÝecv"fÓgueqnctkvcv0
Itwr"C<
Pertanyen a aquest grup professional aquells llocs de treball que, depenent de la 

Direcció de la corporació, participen en l’elaboració de les polítiques i directrius 
d’aquesta, essent la seva responsabilitat la seva correcta aplicació en el seu àmbit. 
Els corresponen funcions d’estudi, proposta, gestió, control, execució i inspecció 
referides al seu àmbit.
Itwr"D<
Kpvgitgp"cswguv"itwr"rtqhguukqpcn"cswgnnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"cnu"swcnu"eqttgurqp"nc"

tgcnkv¦cek„"fÓcevkxkvcvu"fg"eqnáncdqtcek„"gp"ngu"hwpekqpu"cvtkdw•fgu"cnu"vkvwncvu"uwrg-
riors de l’apartat anterior.
Itwr"E<
Kpvgitgp"cswguv"itwr"rtqhguukqpcn"cswgnnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"cnu"swcnu"gnu"eqttgurqpgp"

cevkxkvcvu"swg"tgswgtgkzkp"eqpgkzgogpvu"vflepkeu"k"gzrgtkflpekc"swcnkÝecfc"gp"nÓ§tgc"
de treball en la qual es trobin adscrits amb responsabilitat.
Itwr"F<
Aquest grup professional l’integren aquells llocs de treball als que corresponen 

hwpekqpu"fÓgzgewek„"k"eqnáncdqtcek„"cfgswcfgu"c"nc"ugxc"vkvwncek„."tghgtkfgu"c"wp"
sector concret o especialització de l’activitat de l’entitat local.
Itwr"G<
Kpvgitgp"cswguv"itwr"rtqhguukqpcn"vqvu"gnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"gp"swfl"gu"rqtvkp"c"vgt-

me activitats amb coneixements bàsics, amb seguiment d’instruccions detallades, 
realitzant operacions instrumentals bàsiques, simples, repetitives, mecàniques o 
automàtiques, de suport o complementàries.

3. Relació dels llocs de treball
D’acord amb l’article 29 del Reial decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 

el Reglament del personal al servei de les entitats locals la relació de llocs de treball 
s’entén com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a 
una entitat local, i en ella s’hi inclou la totalitat dels existents en l’organització i 
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eqttgurqp"vcpv"c"hwpekqpctku"eqo"cn"rgtuqpcn"ncdqtcn0"Okvlcp›cpv"ngu"tgncekqpu"fg"
llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i comeses que han de realitzar 
el personal que ocupa els respectius llocs de treball.

Article 27
Ascensos i promocions
Gnu"cuegpuqu"k"rtqoqekqpu"fkpu"gn"ukuvgoc"fg"encuukÝecek„"rtqhguukqpcn"guvcdngtv"

en el present Conveni es produiran d’acord amb l’article 88.1 b) del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
nqecnu"fgn"Fgetgv"k"ugortg"cvgpgpv"c"cnn”"guvcdngtv"cnu"ctvkengu"4603"k"3903"fgn"VTGV."
permetent l’ascens del personal laboral per promoció interna.

Article 28
Formació professional

1. La corporació procurarà la formació permanent, tan teòrica com pràctica, de tot 
gn"rgtuqpcn"eqortflu"gp"gn"rtgugpv"Eqpxgpk"eqnángevkw."okvlcp›cpv"nc"ugxc"rctvkekrcek„"
en cursos d’especialització i perfeccionament, i sempre que aquests contribueixin 
a una millor prestació del servei.

2. Si la formació fos de proposta directament al treballador pel consistori, el 
temps dedicat a això es computarà com jornada de treball, però si la formació rebuda 
rgn"vtgdcnncfqt1c"hqu"fg"ewtuqu"igpgtcnu"qhgtvu"rgt"vqv"gn"eqnángevkw"fg"nÓClwpvcogpv"
i realitzats voluntàriament pel treballador/a, el temps dedicat no computarà com a 
jornada de treball.

3. El responsable de la corporació donarà trasllat als representants dels treba-
lladors de tots els cursos i de tota aquella informació que es publiqui en els diaris 
qÝekcnu."k"ukiwkp"fg"nÓkpvgtflu"fgn"rgtuqpcn0
60" NÓClwpvcogpv"gu"eqortqogv"c"nÓqticpkv¦cek„."fktgevcogpv"q"dfi"okvlcp›cpv"

altres institucions, de cursos de català per a tot el personal que desitgi voluntària-
ment assistir.

Article 29
Mobilitat funcional

1. La mobilitat funcional dins de l’Ajuntament es realitzarà conforme el previst 
en el present Conveni, respectant en tot cas, el règim jurídic, garanties i requisits 
establerts en l’Estatut dels treballadors.

2. La mobilitat funcional dins del mateix grup professional no podrà realitzar-se 
entre especialitats professionals radicalment diferents que requereixin processos 
formatius complexes d’adaptació.

CAPÍTOL 5
Contractació

Article 30
Contractes de durada determinada

El període màxim de durada dels contractes per circumstàncies de la producció, 
d’acumulació de tasques o excessos de comandes, previstos a l’article 15.1.b) del 
text refós de l’Estatut dels treballadors, serà de 12 mesos dins d’un període de 18 
mesos.

Article 31
Contractes formatius

1. Contractes en formació
3030" Gn"eqpvtcevg"rgt"c"nc"hqtocek„"vkpft§"rgt"Ýpcnkvcv"nÓcfswkukek„"fg"nc"hqtocek„"

vg”tkec"k"rt§evkec"pgeguu§tkc"rgn"fgugpxqnwrcogpv"cfgswcv"fÓwp"qÝek"q"fÓwp"nnqe"
de treball.
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3040" Fwtcfc"fgn"eqpvtcevg<"nc"fwtcfc"fgn"eqpvtcevg"pq"rqft§"ugt"kphgtkqt"c"8"og-
sos, ni superior a 3 anys. Si el contracte per a la formació s’hagués concertat per 
una durada inferior a la màxima possible, les parts podran acordar les pròrrogues 
que considerin oportunes, sempre que la durada sigui de 6 mesos com a mínim, 
i que la suma del contracte inicial i les pròrrogues no superi els 3 anys màxims 
permesos legalment.
40" Eqpvtcevg"gp"rt§evkswgu<
2.1 Els contractes de treball en pràctiques es regiran per la normativa general 

vigent en cada moment.
404" Tgvtkdwek„<"gn"82'"gn"rtkogt"cp{."k"gn"97'"gn"ugiqp."fgn"ucnctk"Ýzcv"gp"gn"

Conveni per a un treballador que el desenvolupi o equivalent lloc de treball.

Article 32
Període de prova

1. La durada del període de prova serà variable en funció de la naturalesa dels 
llocs de treball a cobrir, sense que, en cap cas, pugui excedir dels períodes que a 
eqpvkpwcek„"gu"ugp{cngp<
Itwr"rtqhguukqpcn"C<"8"oguqu0
Itwr"rtqhguukqpcn"D."E."F"k"G<"4"oguqu0
2. Les situacions d’incapacitat temporal i maternitat que poguessin afectar el 

treballador durant el període de prova, interrompran automàticament el seu còmput, 
que es reprendrà a partir de la data de la reincorporació efectiva al treball.

Article 33
Cessament voluntari

1. El personal que es proposi cessar voluntàriament en el seu treball, haurà de 
manifestar-ho per escrit presentant en el Registre General, en coneixement de 
l’Ajuntament, complint els següents terminis de preavís en funció del grup pro-
hguukqpcn"cuukipcv<
Itwr"rtqhguukqpcn"C."D"k"E<"3"ogu0
Itwr"rtqhguukqpcn"F<"37"fkgu0
Itwr"rtqhguukqpcn"G<"9"fkgu0
2. El compliment dels anteriors terminis donarà dret a l’Ajuntament a descomptar 

de la liquidació tants dies de salari com dies de preavís incomplerts.

CAPÍTOL 6
Règim assistencial

Article 34
Complement econòmic en supòsits de baixes per incapacitat temporal i accidents 

de treball.
1. En cas de malaltia o accidents, l’Ajuntament i des del 1r dia l’incapacitat 

vtcpukv”tkc"gn"322'"fg"ngu"tgvtkdwekqpu"dtwvgu"ogpuwcnu"fwtcpv"gn"rgt‡qfg"fg"dckzc"
mèdica.
40" NÓClwpvcogpv"rqft§"xgtkÝect"nÓguvcv"fg"nc"ocncnvkc"q"fg"nÓceekfgpv"fgn"vtgdcnncfqt."

okvlcp›cpv"tgeqpgkzgogpv"c"e§ttge"fgn"rgtuqpcn"oflfke0"Nc"pgicvkxc"fgn"vtgdcnncfqt"
al reconeixement mèdic determinarà la suspensió del complement establert en 
l’apartat anterior d’aquest mateix article.

3. Dins dels 2 dies següents al primer d’absència per malaltia o accident, s’haurà 
fÓcrqtvct"c"nÓClwpvcogpv"gn"eqttgurqpgpv"lwuvkÝecpv"fg"dckzc"oflfkec."k"rquvgtkqtogpv"
gnu"eqttgurqpgpvu"lwuvkÝecpv"fg"eqpÝtocek„"ugvocpcn"qÝekcnu0"Gn"lwuvkÝecpv"fÓcnvc"
mèdica es presentarà el dia de la reincorporació.

4. En el cas d’absència per indisposició, per un temps no superior a 24 hores, 
serà necessari comunicar-ho telefònicament al cap de secció, o superior jeràrquic 
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d’aquest, i presentar-ho el primer dia de treball següent al d’absència, el correspo-
pgpv"lwuvkÝecpv"oflfke0

5. Quan es comprovi, sota control mèdic, que el lloc de treball o l’activitat prestada, 
perjudica o pot perjudicar a un determinat treballador, aquell serà traslladat a un 
altre lloc de treball, sempre que haguessin places vacants i el treballador estigués 
capacitat per desenvolupar-ho, prèvia petició per escrit de l’afectat.

Article 35
Jubilació
30" NÓgfcv"o§zkoc"rgt"vtgdcnnct"ugt§"fg"87"cp{u0"Pq"qduvcpv"ckz”."uk"gn"vtgdcnncfqt"

cttkdfiu"c"cswguvc"gfcv"k"pq"cetgfkvfiu"nc"ectflpekc"uwÝekgpv"rgt"ceegfkt"c"wpc"rgpuk„"
fg"lwdkncek„"eqpvtkdwvkxc."eqpvkpwct§."uk"fiu"nc"ugxc"xqnwpvcv."vtgdcnncpv"Ýpu"cttkdct"
a dita carència.

2. Els treballadors amb una antiguitat de 20 anys a l’Ajuntament, que durant la 
vigència del present Acord compleixin 60, 61, 62, 63 o 64 anys d’edat, i complint tots 
els requisits legals per a acollir-se a la jubilació anticipada, s’acullin a ella, percebran 
una indemnització de pagament únic per els següents imports i grups d’edat

IG<"itwr"fÓgfcv"gp"cp{u="T<"tgswkukvu"fg"ecfc"itwr"fÓgfcv="K<"korqtv.

I" T" K
60 Dels 60 anys als 60 anys i 1 mes 15.025,30
83" Fgu"fgnu"82"cp{u."3"ogu"k"3"fkc"Ýpu"
 als 61 anys i 1 mes 12.020,24
84" Fgu"fgnu"83"cp{u."3"ogu"k"3"fkc"Ýpu"
 als 62 anys i 1 mes 9.015,18
85" Fgu"fgnu"84"cp{u."3"ogu"k"3"fkc"Ýpu"
 als 63 anys i 1 mes 6.010,12
86" Fgu"fgnu"85"cp{u."3"ogu"k"3"fkc"Ýpu"
 als 64 anys i 1 mes  3.005,06

3. Aquestes quantitats s’abonaran sempre que el treballador acrediti haver sol-
licitat la pensió de jubilació, el mes següent al compliment dels 64 anys d’edat com 
a màxim.

Article 36
Revisió mèdica

1. Es realitzarà anualment una revisió mèdica voluntària a tot el personal. La 
tgxkuk„"ugt§"fg"ect§evgt"itcvw•v"k"eqpÝfgpekcn."k"gn"vgoru"gorngcv"ugt§"eqpukfgtcv"
temps de treball efectiu.
40" Gu"eqpvtcevct§"wpc"r”nkuuc"fÓcuugiwtcp›c"fg"xkfc"k"kpecrcekvcv"rgtocpgpv"

en cas d’accident, que cobrirà una indemnització de 15.000 euros per mort, i de 
30.000 euros per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa. La pòlissa 
uÓkpetgogpvct§"ecfc"cp{"gp"gn"ocvgkz"rgtegpvcvig"fg"nÓKRE"rtgxkuv"c"Ecvcnwp{c0"Gnu"
cuugiwtcvu"swg"fgukvikp"cpqogpct"cniwp"dgpgÝekctk"gp"eqpetgv."jcwtcp"fg"hgt/jq"
personalment i per escrit davant de la companyia asseguradora.

Article 37
Fons social

1. La corporació abonarà una ajuda única anual per canvi d’ulleres graduades 
o aparells d’audiometria de 120,20 euros. En les ulleres s’abonarà un màxim de 
36,06 euros per muntura, i un màxim de 84,14 per vidres a partir de 0,30 diòptries. 
Gn"vtgdcnncfqt"jcwt§"fÓceqorcp{ct"c"nc"ugxc"uqnánkekvwf."nc"hcevwtc"k"fqewogpvcek„"
acreditativa de la prescripció facultativa.

2. El treballador que tingui al seu càrrec un disminuït físic, psíquic o sensorial, 
sempre i quan aquest convisqui i depengui econòmicament d’ell, percebrà, si escau, 
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sempre en funció de la seva capacitat econòmica, un ajut mensual brut de 86,16 
euros. Si la unitat familiar percep 3 vegades el salari mínim interprofessional, 
eqttgurqpft§"gn"322'"fg"nÓclwv0"Uk"nc"wpkvcv"hcoknkct"rgtegr"5"xgicfgu"k"okvlc"gn"
ucnctk"o‡pko"kpvgtrtqhguukqpcn."eqttgurqpft§"gn"97'"fg"nÓclwv0"Uk"nc"wpkvcv"hcoknkct"
rgtegr"6"xgicfgu"gn"ucnctk"o‡pko"kpvgtrtqhguukqpcn."eqttgurqpft§"gn"72'"fg"nÓclwv0"
Cswguvc"swcpvkvcv"uÓkpetgogpvct§"cpwcnogpv"cod"nÓkpetgogpv"fg"nÓKRE0"Gn"vtgdcnncfqt"
jcwt§"fÓceqorcp{ct"c"nc"ugxc"uqnánkekvwf."gn"egtvkÝecv"qÝekcn"fg"nc"fkuokpwek„"h‡ukec."
psíquica o sensorial.

3. Els treballadors amb un mínim d’1 any percebran de la corporació un ajut 
cpwcn"dtwvc"rgt"korqtv"fg";2.37"gwtqu"rgt"Ýnn"rgt"ocvgtkcn"gueqnct"k"Ýpu"swg"cecdk"
nÓgpugp{cogpv"qdnkicvqtk0"Cswguv"clwv"uÓjcwt§"fg"uqnánkekvct"c"nc"eqtrqtcek„"cod"
l’acreditació necessària i s’abonarà dins el mes de setembre cada any.
60" Rgt"pckzgogpv"fÓwp"Ýnn."nc"eqtrqtcek„"cdqpct§"cn"vtgdcnncfqt1c"nc"swcpvkvcv"fg"

120 euros una vegada únicament.
5. La corporació abonarà íntegrament les despeses derivades de la renovació 

del carnet de conduir superior a la classe B1, del personal que, pel seu treball, hagi 
fg"eqpfwkt"jcdkvwcnogpv"xgjkengu"qÝekcnu0
80" Gn"rgtuqpcn"cn"eqornkt"47"cp{u"fÓcpvkiwkvcv."vkpft§"ftgv"c"wpc"itcvkÝecek„"fg"

522.72"gwtqu"q"qrvct"rgt"37"fkgu"fg"fguecpu"tgvtkdw•v0"Nc"eqpeguuk„"fg"nc"itcvkÝecek„"
es tramitarà a petició de l’interessat.
Ugtcp"tgswkukvu"rgt"nÓcetgfkvcek„"fgn"rtgok"gnu"ugi¯gpvu<
Que la prestació de serveis s’hagi produït directament a la corporació o en algun 

dels seus patronats.
Que els serveis hagin estat efectivament prestats. Es descomptaran amb aquesta 

Ýpcnkvcv"gnu"rgt‡qfgu"fg"nnkeflpekc"rgt"cuuworvgu"rtqrku."eqokuukqpu"fg"ugtxgku"gp"
altres organismes, excedències i serveis especials , o situacions similars.

Que el període de 25 anys s’hagi totalitzat amb anterioritat a la cessació de serveis 
de jubilació, excedència o altres causes.

CAPÍTOL 7
Règim disciplinari

Article 38
Règim disciplinari

1. Els treballadors podran ser sancionats per l’alcalde o regidor a qui l’alcalde 
fgngiwk."okvlcp›cpv"tguqnwek„"oqvkxcfc"rgt"kpeqornkogpvu"ncdqtcnu"k"fÓceqtf"cod"
la graduació de faltes i sancions que s’estableixin en aquest capítol.

2. Les faltes comeses pels treballadors en l’exercici de les seves funcions, es 
encuukÝswgp"gp<

a) Lleus
b) Greus
c) Molt greus

Article 39
Faltes lleus
U„p"hcnvgu"nngwu<
a) El retard, la negligència o descuit en el compliment de les tasques que es 

tinguin encomanades.
b) La lleugera incorrecció al públic, als companys i/o als subordinats.
c) La no-comunicació, amb la deguda antelació, de la no-assistència al treball 

rgt"ecwuc"lwuvkÝecfc."gzegrvg"uk"gn"vtgdcnncfqt"rtqxc"nc"korquukdknkvcv"fg"hgt/jq0
f+" Ngu"hcnvgu"fg"rwpvwcnkvcv"ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc"fg"Ýpu"c"5"fkgu"fkpu"fÓwp"

període de 60 dies seguits.
g+" NÓcdcpfqpcogpv"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc."swcp"pq"uÓjcik"

causat perjudici al servei.
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f) L’oblit reiterat, en almenys 3 ocasions dins d’un període de 2 mesos, o 5 oca-
ukqpu"fkpu"fg"8"oguqu."gp"octect"gp"gnu"tgnnqvigu"fg"eqpvtqn"k1q"fg"Ýtoct"ngu"nnkuvgu"
d’assistència.
i+" NÓcduflpekc"ugpug"lwuvkÝect"gp"gn"fqokeknk."gp"ecu"fÓkpfkurqukek„"fwtcpv"ngu"jqtgu"

del servei o baixa mèdica.
h) L’oblit en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei 

sense que causin greus perills.
i) La no-tramitació davant de l’Ajuntament del volant de baixa mèdica dins 

de les 48 hores següents a la baixa, excepte que es demostri la impossibilitat de 
tramitar-ho.

j) L’incompliment lleu dels deures professionals per negligència o oblit excu-
sable.

k) L’incompliment voluntari del rendiment legalment exigible, sempre que no 
causi perjudici greu al servei.

l) La desobediència de les ordres donades per un superior dins de les seves 
competències, quan no repercuteixi greument en el servei o en la disciplina.

m) L’incompliment de les normes de tramitació respecte a les dades perso-
nals.

n) L’entrada o permanència als llocs públics que deslliguin del càrrec amb l’uni-
forme i en hores de servei, sempre que no sigui per raons del servei.

Article 40
Faltes greus
U„p"hcnvgu"itgwu<
a) La reincidència per 3 cops d’una falta lleu dins d’un període de 12 mesos.
d+" Nc"hcnvc"fÓcuukuvflpekc"ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc0
c) L’abandonament del lloc de treball, sense que causi perjudici en el servei.
d) La realització de treballs aliens al lloc de treball durant la jornada laboral.
e) La simulació de la presència d’un altre treballador o funcionari utilitzant la 

Ývzc."cnvgtcpv"gnu"gngogpvu"fg"eqpvtqn"q"fg"swcnugxqn"cnvtc"ocpgtc0
f) L’incompliment dels deures professionals per negligència inexcusable.
g) La reincidència en la desobediència de les ordres d’un superior dins de les 

competències del seu càrrec.
h) La desobediència de les ordres d’un superior dins de les competències del seu 

càrrec, quan repercuteixi greument en el servei o en la disciplina.
i) Les agressions verbals o físiques entre treballadors dins de la jornada labo-

ral.
l+" Nc"ocpkrwncek„"kpvgpekqpcfc"fg"Ývzgu."nnkuvcvu"fÓcuukuvflpekc"q"swcnugxqn"cnvtg"

element de control horari.
k) La utilització o difusió de les dades i/o assumptes que es coneixen per raons 

fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"k"swg"vkpiwkp"ect§evgt"eqpÝfgpekcn0
l) El dany provocat voluntàriament als locals, material i documents del servei.
m) L’incompliment voluntari del rendiment en el treball, legalment exigible.
n) Les faltes notòries de respecte o de consideració cap als ciutadans en relació 

amb el servei o el lloc de treball que s’ocupa.
o) L’embriaguesa durant la jornada de treball.
p) L’encobriment per part dels responsables de secció o de grup, de les negli-

gències, faltes d’assistència, puntualitat, incompliment dels deures professionals o 
absència del treball, o de qualsevol altra falta, dels treballadors al seu càrrec.

q) L’incompliment de les normes i mesures de seguretat i prevenció en el tre-
ball establertes, quan se’n pugui derivar risc per a la salut i la integritat física del 
treballador o per altre treballadors.
t+" Ngu"hcnvgu"tgkvgtcfgu"fg"rwpvwcnkvcv"ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc."ofiu"fg"5"fkgu"k"

menys de 6 dies dins d’un període de 60 dies seguits.
s) La intervenció en un procediment administratiu quan hagi motius d’abstenció 

establerts legalment i siguin coneguts amb anterioritat pel treballador.
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v+" NÓgokuuk„"fÓkphqtogu"ocpkhguvcogpv"knángicnu"swcp"ecwukp"q"pq"ecwukp"wp"
perjudici a l’Administració i als administrats.

u) L’abús d’autoritat en el desenvolupament del lloc de treball.
v) L’exercici d’activitats compatibles amb les seves funcions sense que s’hagi 

tramitat davant l’Ajuntament la pertinent autorització o comunicació.
y+" NÓcevkvwf"pqv”tkc"fÓcuugvlcogpv"ugzwcn0
x) La utilització reiterada en el centre de treball i dins les hores laborables, de 

okvlcpu"kphqto§vkeu."gp"gurgekcn"fg"nc"eqppgzk„"c"Kpvgtpgv"k"gn"eqttgw"gngevt”pke."rgt"
c"Ýpcnkvcvu"rctvkewnctu"fkhgtgpvu"c"ngu"pgeguu§tkgu"rgt"cn"fgugpxqnwrcogpv"fgn"ugw"
treball que pertorbin el rendiment del treballador.

Article 41
Faltes molt greus
U„p"hcnvgu"oqnv"itgwu<
a) La reincidència en la comissió de falta greu dins d’un període de 12 mesos.
d+" Hcnvgu"fg"rwpvwcnkvcv"ugpug"lwuvkÝect."gp"pqodtg"fg"ofiu"fg"8"fkgu"fkpu"wp"

període de més de 180 dies.
e+" Hcnvc"fÓcuukuvflpekc"ugpug"lwuvkÝect."gp"pqodtg"fg"5"q"ofiu"fkgu."fkpu"wp"rgt‡qfg"

de 12 mesos.
d) La indisciplina o desobediència en el treball.
e) Les ofenses verbals o físiques a les autoritats municipals o les persones que 

treballin en l’Ajuntament.
h+" Nc"vtcpuitguuk„"fg"nc"dqpc"hg"eqpvtcevwcn"k"nÓcd¿u"fg"nc"eqpÝcp›c"gp"gn"fgugp-

volupament del treball.
g) La disminució voluntària i continuada del rendiment exigit en el treball.
h) L’embriaguesa habitual o toxicomania en el lloc de treball, si hi repercuteix 

negativament.
i) L’incompliment de les normes relatives a les incompatibilitats.
j) La simulació de malaltia o accident.
m+" Swcnugxqn"cevwcek„."fkpu"gn"fgugpxqnwrcogpv"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn."swg"ukipkÝswk"

fkuetkokpcek„"rgt"tc„"fg"tc›c."ugzg."tgnkik„."nngpiwc."qrkpk„."nnqe"fg"pckzgogpv"q"
veïnatge, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

l) La violació de la neutralitat o de la independència política, servint-se de les 
hcewnvcvu"cvtkdw•fgu"rgt"c"kpÞwkt"gp"gnu"rtqeguuqu"gngevqtcnu"fg"swcnugxqn"pcvwtcnguc"
i/o àmbit.
o+" NÓcdcpfqpcogpv"tgkvgtcv"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn."ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc"k"swg"

provoqui un perjudici del servei.
p+" Nc"rwdnkecek„"q"wvknkv¦cek„"kpfgiwfc"fg"ugetgvu"qÝekcnu"fgenctcvu"rgt"Nngk"q"

swcnkÝecvu"eqo"c"vcn0
o) L’encobriment per part dels responsables de secció o de grup de faltes greus 

comeses per treballadors al seu càrrec.
p) La participació en vagues a qui ho tingui expressament prohibit per Llei.
q) L’incompliment d’atendre els serveis mínims en cas de vaga.
r) El falsejament voluntari de dades i informacions de la feina.
s) Actes d’assetjament sexual es consideren d’especial gravetat els dirigits a 

persones subordinades amb abús de posició privilegiada.
t) El maltractament físic, verbal o psicològic dins el lloc de treball cap a persones 

que es trobin sota tutela del treballador.

Article 42
Sancions
30" Ngu"ucpekqpu"swg"gu"rqfgp"korquct"gp"hwpek„"fg"nc"swcnkÝecek„"fg"ngu"hcnvgu"

u„p<
303" Rgt"hcnvgu"nngwu<
Amonestació per escrit
Suspensió de sou i feina durant un període d’1 a 4 dies.
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1.2 Per faltes greus
Suspensió de sou i feina durant un període de 5 a 20 dies.
1.3 Per faltes molt greus
a) Suspensió de sou i feina durant un període de 21 a 60 dies.
b) Acomiadament
2. Sense perjudici de la sanció que correspongués, es procedirà al descompte 

proporcional de les retribucions corresponents al temps real deixat de treballar per 
hcnvgu"fÓcuukuvflpekc."fg"rwpvwcnkvcv"q"cdcpfqpcogpv"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"pq"lwuvkÝecfgu."
tant per faltes lleus, com per faltes greus, així com per les molt greus.

CAPÍTOL 8
Drets sindicals

Article 43
Drets i deures sindicals
Gnu"ftgvu"k"fgwtgu"ukpfkecnu"u„p"cswgnnu"tgeqpgiwvu"rgt"nc"ngikuncek„"xkigpv<"Nngk"

orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical i el Reial decret legislatiu 1/1995, 
fg"46"fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓguvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu"
*VTGV+0

Article 44
Assessors sindicals
Ecfc"qticpkv¦cek„"ukpfkecn"cod"tgrtgugpvcek„"gp"gn"Eqokvfl"fg"Vtgdcnncfqtu"rqft§"

utilitzar, si ho considera oportú i avisant prèviament a l’Ajuntament, els serveis 
d’un assessor durant les sessions de la Comissió Paritària i negociació del present 
Eqpxgpk"eqnángevkw0

Article 45
Crèdit de les hores sindicals

1. Els delegats de personal o membres del Comitè d’Empresa gaudiran del crèdit 
fÓjqtgu"ogpuwcnu"rtgxkuv"c"nÓctvkeng"8:0g+"fgn"VTGV0

2. Aquest crèdit mensual no podrà ser acumulat pel representant sindical d’un 
mes per un altre, ni ser acumulat per un altre membre representant dels treballadors, 
ni dins del mateix mes.

Article 46
Assemblees

1. L’òrgan de representació o les seccions sindicals amb representació en l’esmentat 
òrgan podran convocar assemblees de caràcter general o sectorial.
40" Ugtcp"tgswkukvu"kpfkurgpucdngu"rgt"vcn"fg"rqfgt"eqpxqect"cuugodnggu<
a) Comunicar per escrit la seva celebració a l’Ajuntament amb una antelació 

mínima de 4 dies hàbils.
d+" Kpfkect"gp"cswguv"guetkv"nÓjqtc"k"nnqe"fg"nc"egngdtcek„."nÓqtftg"fgn"fkc"k"ngu"fcfgu"

del convocant.
Si abans de les 24 hores anteriors a la data de celebració de l’assemblea l’Ajunta-

ment no hagués formulat objecció motivada, es podrà celebrar l’assemblea sense 
cap altre requisit posterior.

3. Es podran celebrar assemblees dins l’horari laboral amb les següents condi-
ekqpu<
c+" Swg"nc"eqpxqecv”tkc"gu"tghgtgkzk"c"nc"vqvcnkvcv"fgn"eqnángevkw"fg"swfl"gu"vtcevk0
b) Que la convocatòria ho sigui en la primera o darrera hores de la jornada 

laboral.
c) Que la seva duració no excedeixi de 2 hores mensuals, no acumulables als 

mesos posteriors.
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Article 47
Serveis mínims

En situacions de vaga, els serveis essencials per a la comunitat seran negociats 
entre la representació de la corporació i la del personal, dins el marc dels serveis 
mínims establerts.

Article 48
Dret de vaga

1. D’acord amb allò disposat als articles 10.2, 28.2 i 55.1 de la Constitució espa-
nyola, es reconeix l’exercici del dret de vaga en els termes legalment establerts.

2. La convocatòria i el seu desenvolupament es regiran per la legislació vigent 
en cada moment.

3. Mentre no existeixi normativa reguladora dels descomptes salarials durant 
l’exercici del dret de vaga, els treballadors que s’hi adhereixin, deixaran de percebre 
nc"rctv"rtqrqtekqpcn"fg"ngu"tgvtkdwekqpu"ugiqpu"nc"ugi¯gpv"h„townc<"gn"uqw"ogpuwcn"
dividit entre 30 i el resultat dividit pel nombre d’hores treballades diàries, donant 
com a resultat la quantitat a descomptar per cada hora de vaga realitzada.

Signen el present Conveni els representants de l’Ajuntament l’alcalde-president, 
Ramon Ambrós i Oriach, 1r tinent d’alcalde Jordi Baldevey i Emilio i regidor d’Hi-
senda Benet Bonamusa Juanola, i per l’altre en representació del personal funcionari 
fg"nc"Rqnkekc"Nqecn"gn"ecrqtcn"cod"p¿ogtq"fg"VKR"227"Lqugr"Dgnnqpej"k"Ucwt‡."k"gnu"
representants del personal laboral Enric Schneider Arcega i Maria Rosa Ros Vila 
en prova de conformitat dels acords en que s’ha arribat.

ANNEX 1

I<"itwr="F<"fgpqokpcek„="EF<"eqorngogpv"fg"fguvkpcek„."pkxgnn="EG<"eqorngogpv"gurg-
e‡Ýe0

G D CD CE
A Secretari-interventor ........................................................... 30 17.602,10
A Enginyer .............................................................................. 30 10.680,00
C" Fktgeek„"fÓkpuvcnáncekqpu"gurqtvkxgu"k"ewnvwtcnu ................... 30 7.732,00
D" VCI/ecr"fg"fgrctvcogpv"fÓwtdcpkuog .............................. 24 15.021,68
D" Vflepke"fÓCfokpkuvtcek„"Igpgtcn..........................................16 12.324,32
B Direcció de l’Escola Bressol ............................................... 26 2.460,00
B Direcció de l’Escola de Música personal docent ................... - -
B Personal docent-Escola de Música ........................................ - -
B Direcció Biblioteca ..............................................................16 5.745,44
B Educadora social .................................................................... - -
C Personal docent Escola Bressol .......................................... 12 3.500,00
E" Ecr"fg"ugeek„"qÝekpgu"igpgtcnu .......................................... 22 9.023,96
C Cap de secció tresorer ......................................................... 22 14.817,16
C Administratiu .......................................................................14 7.293,72
C Sergent de Serveis Especials ................................................. - -
E" QÝekcn"vflepke"kphqto§vke ..................................................... 22 9.023,96
D Auxiliars administratius ......................................................14 4.963,98
D Auxiliar tècnic informàtic ...................................................16 7.011,18
D Cap de la Prefectura Serveis Especials ...............................16 16.890,84
D Sots cap de la Prefectura Serveis Especials ........................16 15.000,84
D Agents Serveis Especials .....................................................11 11.264,28
D Auxiliar al personal docent ................................................. 12 3.500
D Auxiliar tècnic de cultura ................................................... 12 8.015,94
F" Vtgdcnncfqt"hcoknkct ............................................................... - -
D Cap de la brigada ..................................................................11 12.297,34
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G D CD CE
F" QÝekcn"3c"dtkicfc ................................................................ 10 10.168
D Operari brigada ..................................................................... 9 6.233,9
D Monitor esports ................................................................... 12 5.795,54
D Auxiliar tècnic joventut ...................................................... 12 5.676,54
D Auxiliar tècnic d’obres i serveis ......................................... 12 8.599,74
E Agutzil ................................................................................. 10 5.558,32
G" Qtfgpcp›c"pqvkÝecfqt .......................................................... 2 5.558,32
E Auxiliar autobús ..................................................................... - -
E Empleat piscina ...................................................................... - -
E Socorrista ............................................................................... - -
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