
Dimarts, 27 de novembre de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

ANUNCI

L’Alcalde, en data 23 d’octubre de 2012, va dictar Decret mitjançant el qual es va acordar les millores en la prestació 
econòmica per incapacitat temporal del personal d’aquest Ajuntament, amb el contingut següent:

“Primer.- Modificar l’article 26 en el Conveni de les Condicions de treball del personal laboral i Acord de condicions de 
treball pel personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, d’acord amb l’acta de data 11 d’octubre de 
2012, amb el contingut següent:

1. “Complementar la prestació d’IT per contingències comunes del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Mesa de 
negociació col·lectiva, tant al sotmès al règim de la Seguretat Social com el sotmès a un règim especial de mutualisme 
administratiu, amb els topalls màxims permesos pel Reial Decret Llei 12/2012, d’acord amb el següent detall:

a. 3 primers dies d’IT: complement fins arribar al 50% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes 
anterior a la situació d’IT.

b. Del 4rt al 20è dia, ambdós inclosos: complement fins arribar al 75% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes 
durant el mes anterior al de la situació d’IT.

c. A partir del dia 21 i durant tot el període d’IT: complement fins arribar al 100% de les retribucions fixes i periòdiques 
percebudes durant el mes anterior a la situació d’IT.

2. Les prestacions que derivin de situacions d’incapacitat temporal que es produeixin durant l’embaràs i les que vinguin 
motivades per una situació de violència de gènere, acreditades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/2004, de 
28 de desembre, es complementaran fins arribar a un 100% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el 
mes anterior, durant tot el període de durada de la incapacitat temporal.

3. En el supòsit d’IT per contingències professionals es percebrà el 100% de les retribucions durant tot el període d’IT.

4. Les parts es comprometen a constituir un grup de treball  en el termini màxim d’un mes per analitzar la viabilitat  
d’incorporar supòsits que requereixen una especial protecció i que aconsellin la percepció del 100% de les retribucions 
en situacions d’incapacitat temporal i l’adopció d’altres mesures socials, garantint en tot cas, un tractament d’equitat 
entre tots els empleats públics.”

La qual cosa es fa pública per tal de donar compliment a allò que disposa l’article 277.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Sant Fruitós de Bages, 7 de novembre de 2012
L’alcalde, Joan Carles Batanés Subirana

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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