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ADMINISTRACIÓ AUTONÓMICA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

2011/3817 -GENERAUfAT DE CATALUNYA 

Deporlomenl d'Empresa i Ocupació 
Serveis Terrllorlols a Tarragona 

RESOLUCIÓ 

de 17 de març de 2011, per lo qual es disposa el regislre i la 
publicació del pocle socioeconòmic del personal funcionari de 
l'A¡unlamenl de Calafell, per als anys 2010-2012 (codi de conveni 
núm. 4301572). 

Visi el lexl del pode socioeconòmic del persono! funcionari de 
!'Ajunfoment de Co!afe!I, subscrit per les paris negociadores en dolo 
de 9 de desembre de 2010, l de conlormilal amb l'article 38.6 de 
lo llei 7 /2007 de 12 d'abril de l'Eslalul Bosic de l'Empleal Públic i 
l'orlicle 170. le} i j}de la Uei orgònico 6/2006, de l9de juliol, de 
reforma de l'Eslolul d'oulonomio de Cololunyo, i ol!res normes d'opli· 
codó; 

Visla l'aprovació expressa de 29 de desembre de 2010 per 
l'òrgan de govern compelenl, segons el que disposo l'orlide 35 de 
l'esmenlada Uei 7 / 1990, 

Resolc: 
· l Disposar el ,egislre del pacle socioeconòmic del personal

funcionari de l'Ajunfomenl de Calafell, per ols anys 20 l 0-
2012 (codi de conveni núm. 4301572), ol Regislre de 
Convenis dels Serveis Territorials del Deporlamenl d'Empresa i 
Ocupació. 

-2 Disposar-ne lo publicació en el Bu!Uerí Oficial de lo Províncio
de Tarragona

Notifiqueu aquesta resolució a la Comissió Negociadora de
l'Acord. 

Tarragona, 17 de març de 20 l l.� El/la director/a del.s Serveis 
Terriloriols, P.A. lo secrelària dels Serveis Terrilo1iols o Tarragona, M.

Pila, Aller Corlés. 

(Ari. 5 del Decrel 326/1998, de 24 de desembre, de reeslruc. 
de les Deleg. Terrilarials del Dep. de Treball} 

Transcripció del text literal signo! per les paris 
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Pacte socioeconòmic del personal funcionari ol servei de 
l'Ajuntament de Calafell per als anys 20l 0-2012_ 

CAPITOL 1 
Condicions generals 

Article l . Ambit persono/ i territorial 
l .  El presenl Acord serà d'aplicació per a Iol el personal 

funcionari, de correra o interí, al servei de l'Ajunlomenl de 
Calafell. 

2. En queden exclosos: 
o} El personal eventual designa! per ocupar càrrecs de

confiança o assessorament especial o personal evenluol
designo! per ocupar càrrecs direclius. 

b) Els fundonoris ol servei de les societols municipals, orga·
nismes autònoms, fundacions i òrgans de geslió diferen·
ciada. En lot cas, i respecte a aquests col·lectius, els
presents acords lindron naturalesa suplelòria en Iol el que no
estigui previst. 

Arlicle 2. Vigència i durada 
l .  Aquest Conveni enlrorà en vigor quan l'òrgan municipal 

competent l'aprovi després de lo firmo dels represen!onls del 
personal i serà vigenl fins ol dia 31 de desembre de l'any 
2012. 

2.Arribol el seu termini, el seu' contingui i efectes es prorrogaran
oulomàlicomenl fins o lo signatura de nou conveni, segons
procediment de negociació que s'iniciarà p<èvio denúncia, i
compromelenl.-se les paris o iniciar les negociacions dins dels 
30 dies següenls. 

Arlide 3. Vinculació o lo fololitot 
l . les condicions pactades en oques! Acord formen un iol orgànic, 

per Ioni, ols efecles de lo seva aplicació pràclica, seran cansi· 
derodes g!obolmenl i conjunlomenl en còmpul anual. 

2. En cos que !o jurisdicció contenciosa odminislrotlvo en
l'exercici de les seves focu!tals, deixés sense efecte o modi·
fiqués alguna de les eslipulacions de! presenl Acord, ambdues
paris decidiran, de mutu acord, la necessitat de renegocior
aquestes clàusules i aquelles que es vegin ofeclodes, dins de
la !egalilal, per tal de restablir l'equilibri d'allò poclal, sota el
principi de que lo nul·lilol d'alguna o algunes d'aquelles no
suposa la nul·litat de lot l'Acord.

Article 4. AbsOfció i compensació 
les condicions pactades en oques! Acord, quan enlrin en vigor 

compensaran i absorbiran les ¡o exislenls, sigui quina sigui llur noh.t
ra!eso o origen, excepte les millores que puguin concedir-se per 
disposicions de drel necessari i que valorades en el seu conjunl, en 
còmput anual, siguin superiors a les podades. 

Ar!lcle 5. Clàusula de goronlio "ad personam" 
Es respeclaran aquelles condicions econòmiques que, a lílol 

personal, amb caròcfer global i en còmpul anual, excedeixin de !es 
pactades, monlenint·se eslrictamenl ad personam. les disposicions de 
rang legal més favorables tindran preferència en tol cos sobre el que 
disposa el presenl Acord. 

Article 6. Comissió parilàfia d'interpretació, estudi i seguiment 
En el !ermini de quinze dies següenls a! de lo signatura de! 

present Acord es cons111uirò una única Comissió paritària per a lo 
in!erpretoció, lo vigilància i l'esludi del Conveni amb !es següenls 
funcions especifiques: 

a) lnlerpretació de l'Acord. 
bl Valoració dels Hocs de !reball i promoció interno i mobilitol. 
e) Negociar !es propos!es presen!odes per l'Ajunfomenl en 

relació amb:
l . Bases generals per a la provisió de places. 
2. El reglament de provisió de llocs de !reboll.
3. Modificació de la relació de llocs de treball.

dJ Formació contínua. 
e} Arbitratge en les qüestions que les pa1ls solmetin a lo seva 

consideració. 
fi Incidències en matèria de controls de presència. 
gJ Fons social. 
h) Toles aquelles qüestions que se li encomanin derivades

d'aquest Acord. 
lo Comissió estorà inlegrado, en lo representació sindical, per un 

membre de coda sindical representat en lo Junta de Personal i el 
Presidenl del Comitè Unilari de Persono! !CUP) o persono en qui 
delegui, oquesl últim amb veu però sense vol. lo represenloció muni· 
cipal estorà represen!ada per igual nombre de membres que de 
represen!ació sindical. Es podrà designar un suplent i lombé podrà 
assislir un assessor que tindrà veu però no podrà exercir el vot. 

En cos de manco d'acord en el si de lo Comissió sobre lo inler
preloció o aplicació, ambdues paris negociadores acorden expres· 
samenl i vo!unlàriamenl sofmelre la discrepòncia als procedimenls de 
conciliació i mediació i 01bitrolge de la Direcció General de 
l'Adminislració local de lo Generolilal de Cofalunya, o petició de 
qualsevol de les paris. 

Els membres de lo Comissió disposaran del lemps suficient per o 
l'exercici de les seves funcions, lant per a les reunions de negociació 
com per o les reunions deliberades o d'assessorament. 

lo Comissió crearà el seu propi Reglament de funcionament 
intern. En tol cos, i menfre no s'acordi el conlrari, les reunions tindran 
una periodicilol lrimeslral. 

CAP!TOL 11 
Condicions de !reboll 

Article 7. Orgonilzoció del fre boll 
l'orgonilzaci6 del frelxill i mobililal funciono! del personal és 

compelència exclusiva dels òrgans direclius de l'Ajunlomenl d'acord 
amb el previst legolmenl. la seva aplicació pròcllco correspon ols 
titulars dels comandomenls de les diferents unitats orgàniques dels 
àmbils odminislrolius. 

Sens perjudici d'això, es reconeix !o competència del Comilè 
Unilori de Persono! {CUP} per emelre informe previ, en el termini 
màxim de deu dies, en el supòsit que l'orgonilzació de !reboll, 
indagui la mobilitat, afecti un col·lecllu generolitzol d'emp!eols que 
comporli canvis quolilotius. 

En oques! senlil, s' es!ab!eixen com o drels i obligacions els 
següents: 

a} Col·laborar en la determinació de les condicions de treball en
els diferenls centres i serveis.

bJ Proposar toles aquelles idees que siguin beneficioses per a l 'or ·  
gonilzoció del !reboll i la seva reorgonilzoció. 

c} Tros!lodor o lo Comissió porifòria els suggeriments que en
oques! senlil li comuniquin els seus represenlanls.

lo finalilal de la racionalització del !reboll és la simplificació i 
millora de mètodes i serveis. 

En lo maleixo mesuro, s'estableix que s'haurà de donar conei· 
xemenl ol Comitè Unitari de Personal i Seccions sindicals amb repre
sentació de les mobililals de! lloc de !reball de coròcler individuo!. 

Article 8. Sisfemo de clossificoció 
El personal emfX)rol per oques! Acord es classificaran en cossos, 

escoles i categories d'acord amb el que preveu el capítol 3, del lílol 
2 del Decret 214/1990, el Capftol 2 del Títol 5 de l'Estatut Bosic 
de l'Emp!eol Públic i demés normolivo d'aplicació. 

les diferenls categories professionals són les que resulten de la 
relació de llocs de !reboll oprovols en forma anual per lo corporació. 

A1licle 9. Rese,vo de places per o dismínui1s 
Reservo de places per a disminu·11s 
la Uei 13/ 1982, de 7 d'abril, d'integració social dels 

minusvàlids, es!ob!eix com o principi general que els poders públics 
han de prestar Iols els recursos necessaris per tol que els disminu'ils 
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puguin exercir els drets de qualsevol ciuladò segons el que disposo 
l'article 49 de lo Consliludó espanyola. 

En conseqüència es goranlirò un percentatge de rese1vo de 
places per o disminu'ils d'acord amb la legislació vigenl, per lai d'as· 
solir oques! objectiu. 

Article 10. Jornada i horari. Ordenació del temps de treball 
l. lo jornada de !reball del personal funcionari serà lo que, o 

cada mamen!, eslob!eixi lo llei amb coròcler general per o lo 
funció pública. En modolifol ordinària, lo jornada de !reboll 
ordinària es reolilzorò en règim de jornada lnlensivo. 
lo dislribució anual de lo jornada i lo deferminoció diària i 
selmonol dels horaris i torns de !reboll del personal vindrà 
defermínol per lo naturalesa del lloc l de les seves funcions.
Nogensmenys olrre de!erminoció ol respecle, el quadre horari
del personal funcionari ol servei de lo corporació, lleva! de lo
Policia local, s'odequo1à a les previsions de quadre d'horari
del personal laboral en llocs de !reboll ossimilols.

2. El personal que realitzi jornades de !reboll conlinuodes iguals 
o superiors o 6 hores tindrà un descans de 30 minuls dins lo
seva jornada. El personal que realilzi jornades de !reboll conli·
nuades iguals o superiors a 4 hores e inferiors o 6 hores iindrò
un descans de 15 minuts dins la seva jornada. Si s'escau, s'or
ganilzorò aquest descans per !oms de manera que quedi 
cobe110 l'alendó del servei o departament. 

3. El calendari laboro! es confeccionarà d'acord amb les previ· 
sions que es determinin ol calendari laboral aprovat pel 
Deparlomenl de Treball de lo Genero!itol de Coialunyo en 
quonl ols dies feslius i tenint en comple les feslivilols locals esta
blertes per la pròpia corporació. 

4. Un exemplar del calendari laboral haurà de ser exposo! en lloc
visible de coda cenfre de !reboll, amb possibilita! d'acordar-se
allres instruments de publicital si fos necessari. Aquest
calendari, tindrà en tol cos en compre que els dies 24 i 31 de
desembre, cos de caure en dia hàbil, romandran !ancades les
oficines públiques a excepció dels serveis de Regislre e infor· 
moció ol ciutadà i que el personal que en oqueslo molivoció
presti servei en oquesls dies dins l'horari de registre i atenció 
ol ciufodà, tindrà drel o! seu lraclomenl com o dia festiu a 
jornada comp!erlo compensable per dos dies feiners a 
proposta del servei. 
Els calendaris laborals incorporaran dos dies addicionals quan 
els dies 24 i 31 de desembre coincideixin en dia fesliu,
dissobre o dia no laborable.

5. Els caps dels deparlornenls vetllaran pel complimenl de les
¡ornades, horaris i forns de !reball es!oblerls en el corresponent
co!endorl loboral.

6. Es reconeix pel personal adscrit a dependències especifiques 
de servei una jornada especial lo qual s'adaplorà ol conlingul 
de les condicions especifiques d'horari segons contingui de
quadre horari del personal en general ol servei de lo corpo
ració. A Iol efecle, duronl la vigència del presenl acord s'apro
varan els quadres horaris.

7.lo ¡ornada laboral incideix en lo relribució o frovés dels 
comp!emenls salarials de produclivilol, als efectes dels quals, 
la ¡ornada especio! lé la corresponen! diferenciació
emmorcada en l'assignació ol personal ofeclol d'un
comp!emenl variable en atenció al servei que en coda mamen! 
reolilzi el personal assigno! o un quadre horari especial 
d'acord les diferenciacions horàries, especial dedicació o
prolongació de ¡ornada que resulten dels annexos d'horaris. En
Iol cas, lo seva assignació individuolilzada per parl de l'òrgan
municipal competent es dislribuirà en obonomenls prorrore¡ots
en formo mensual sense que en cap cos generi un dret adquirit 
pel personal.

8. Per necessllols del servei, i previ acord amb el treballador en
ocasió de modificacions punluols de llocs de !reboll o el Junta 
de Personal quan lo modificació ofecli un número genecalilzol
de llocs de !reboll, lo dislcibució horària de la jornada de

!reboll podrà determinar-se en règim de ¡ornada porlido i/o o 
torns, incloenl·hi !reboll nocturn i/o en dia festiu.

Arlicle l l . Vacances 
El personal gaudirà dins de l'any natural i per coda any complei 

de servei adiu, d'un !oioi de 23 dies feiners de voconces relribuïdes, 
o lo parl proporcional que correspongui si hi acredito menys
permanència.

Coda departament organitzarà i fixarà el seu quodronl dels forns 
de vacances. lo relació de les vacances del personal dels diferenls 
deporlamenls s'aprovarà abans del dia 31 de març de coda any, i 
haurà de compfor prèviament amb el vistiplau dels cops dels defX]r· 
tomenls. En tol cos, i d'acord les funcions i coroclerístiques dels llocs 
de lreboll de coda deparlamenl i específicomenl, en la consideració 
de Calafell com a municipi turíslic, el personal afecto! a serveis 
públics amb increment de lasques en període estival procurarà, en 
forma preferent, que no es gaudeixin vacances els mesos de juliol i 
ogosl. No es podran sol·licilor vacances per períodes inferiors o 5 
dies feiners consecutius o 7 dies nalurols, llevo! que per necessilots de 
servei sigui oularilzol per períodes inferiors pel resp:insable del servei. 
Duranl el període comprès entre el 15 de ¡uny i el 15 de selembre, i 
per raons da servei, !a brigada haurà de limitar les vacances a un 
màxim d'una persono per grup. 

El persono! de lo Policia local gaudirà les seves vacances de 
conformilal amb contingui de l'annex II als presenls podes, regulador 
de les condicions especifiques de lo Polida Local. 

Coincidència d'incopocilal lemporol lrn amb vacances: 
a) Iniciades les vacances, lo siluocló d'IT sobrevinguda no

alterarà el període inicial. 
b} lo siluod6 d'IT abans d'iniciar-se el període de vacances 

acordat produirà un aplaçament d'oquesres en aquest supòsit, 
amb caràcter general aquesles es gaudiran immediatament un 
cop finolilzoda la IT atenenl o les necessifols del servei.

Article 12. Flexibilitat horària 
Els lreballadors amb fills menors de 12 anys podran oplor o una 

flexibilital horàña i recuperar les hores en horari de tardo. 
Per qualsevol olire motiu juslificot, el treballador també podrà 

sol·licilar aquesta flexibilitat horària enlre les 7 .30 i les 16.00 hores. 
En ambdós casos, lo sol·liciiud haurà de comptar amb el vistiplau 

del cop del deparlomenl i el regidor de l'àrea. En Iol cos la dene
gació haurà de ser motivada. 

Arlicle 13. Reduccí6 de jomada 
A més del que estableix el present Acord en matèria de llicències 

i permisos, es permelrà una reducció de ¡ornada en els !ermes 
previstos o la legislació vigenl per ols funcionaris de l'Adminislroció 
local als lrebollodors que ho sol·licitin, aplicant-se en oques! supòsil 
el disposo! o l'orticle 179 del Decret 214/1990. 

Per lo! d'afavorir lo conciliació de! !reboll personal amb lo vido 
familiar del col·lecliu que es !robo en l'àmbit d'oplicoció de! present 
acord, es poeta expressament l'exlensió dels continguis de la Uei 
8/2006, de 5 de ¡uliol, de mesures de conciliació de lo vida 
personal, familiar i laboral del personal ol servei de les odminislro· 
dons públiques de Cololunyo, així com de qualsevol altre normativa 
que en el maleïx senlil s'aprovi i sigui d'aplicació al personal 
funcionari de la Generolitol de Catalunya o ol personal funcionari de 
l'Estol. 

l. Es podran concedir reduccions de jornada en els supòsits que 
es relacionen o continuació: 
A} Reducció de jornada amb la lololitol de lo relribució
A. l. Els lrebollodors/es gaudiren d'una reducció de com a 

màxim un lerç de la ¡ornada de !reboll amb la percepció
del cenl per cent de les relribucions per a tenir curo d'un 
fill o filla, sempre que no estiguin privades de la guardo 
legal d'oques! per resolució judicial i que l'ollre progenilor 
o progeniloro !reballi. Aquesta reducció de jornada lé
una durada màxima d'un any a partir del finiment del
permfs per molernilol o de la selzeno sermona poslerior al
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parl, l'adopció o l'acolliment. Si !a persono beneficiòrio 
ho gaudi! del permls de polernifal, la durada de la 
reducció computa de manera consecutiva o porlir del 
finiment d'aquest permís. El percenlalge de reducció de 
¡ornada no és ampliable en el cos de fXHI, adopció o 
acolliment múltiple ni per cap o!fre supòsil. Això no 
obs!onl, lo persono afectada pot oplor, sempre que sigui 
possible segons les necessilols del servei, per compaclar 
les hores que corresponguin de reducció de jornada en 
¡ornades conseculives senceres. El període de compoc
loció ha d'ésser el que correspongui proporcionalment 
segons l'horari de la jornada de !reboll. 

A.2. Els treballadors tindran dret a sol·licitar una reducció de 
fins ol 50% de la jornada de lrel:x:lll, amb coràcler relribu·11, 
per olendre o un familiar de primer grau amb moliu d'en
fermelol molt greu. Aquesta reducció de jornada té uno 
durada màxima d'un mes. No es podrà concedir oques!a 
reducció a 2 persones pel maleïx fel cousonl simu!!ò
niamenl, es padró concedir de manera alternaliva 
respeclanl en Iol cos el !ermini màxim d'un mes. 

A.3. les persones amb una discopacilol !egolmenl reconeguda
que, per oques! moliu, han de rebre Iradament en centres
públics o privols tenen dret o una reducció de ¡amada de 
!reboll equivalen! ol temps que hi han de dedicar, sense
pèrdua de llurs relribucions íntegres. Per o gaudir
d'oqueslo reducció de jornada, cal un informe del servei
mèdic corresponent que ¡uslifiqui lo necessito! del lroc 
lamenl, lo periodicilal o durada aproximada i la neces
sifal que es dugui a terme en l'horari laboral.

BJ Reducdó de ¡arnada d'un lerç o de la meitat amb drel ol 
80% o a! 60% de les relribucions. 
Els lreba!ladors i lrebol!odores poden gaudir d'una reducció 
d'un terç o de la meitat de lo jornada de !reball, amb lo 
percepció del 80% o del 60% de lo retribució, respecti· 
vament, en els supòsils següents: 

B. l. Per o lenir curo d'un fill o filla menor de 6 anys sempre
que se'n tingui la guarda legal.

B.2. Per o tenir curo d'una persono amb discopacilot
psíquica, física o sensorial que no faci cop oclivilol re!ri
buïclo, sempre que se'n tingui la guarda legal. 

B.3. Per tenir o còrrec un familiar, fins ol segon grau de 
consanguinifol o ofinilol, amb uno incopodlol o dismi
nució reconeguda igual o superior ol 65% o amb un grau 
de dependència que li impedeixi ésser autònom, o que 
requereixi dedicació o atenció especial. 

B.4. Les dones víctimes cie la violència de gènere, per fer
efeclivo llur protecció o llur dret o l'ossislèncio social 
Integro. 

C)Reducció de jornada amb reducció proporcional cie retribu
cions
Fora dels supòslls conlemplats ols oporlals anteriors, els
lreballadors i lrebollaclores que per raons de guarda legal
tingui curo directament d'un menor de 12 anys, d'un ancià
que requereixi especial dedicació, té dret a una disminució
de fins a lo meitol de la jornada de !reball, amb la reducció
proporcional de les retribucions.
Per al càlcul de! valor de l'hora aplicable o l'esmen!odo
reducció es prendrà com o base la lotalilal de les relribu
cions ln!egres mensuals que percebi el lreballoclor/a,
dividida pel nombre de dies nolurols del mes corresponent,
i o la vegada oques! resulto! pel nombre d'hores que lingui
l'obligació de complir, de mitjana, coda dia. En el cas de 
sou diari, es prendrà com o base la retribució diària
dividida pel nombre d'hores diàries que s'ho de !rebollar.
Quan ho permeli l'organització del !reball, es concedirà ol
lrebollador/o la parl de lo jornada que convingui ol seus
interessos personals.

la reducció de ¡ornada previsla en el present aporia! cons· 
litueix un dret individual dels lrebol!adors, homes o clones. 
Això no obslanl, si 2 o més lrebol1adors/ ores de 
l'A¡unlamenl generessin oques! dret pel moleix subjecte 
causant, l'Ajunlomenl en poclrò limitar l'exercici simultani per 
raons ¡ustificades de funcionamenl del servei. 
Forma d'acreditar-ho: documentació que acrediti lo guarda 
legal, la incopocifal física o psíquica i e! parentiu. 

2. les reduccions de ¡ornada regulades en oques! arlide són
incompatibles amb l'autorització de compatibilitol, que resla
suspesa d'ofici fins ol finimenl del !ermini de la reducció.

3. No es pol concedir lo reducció de jornada a dues persones
pel mo!eix fel cousonl, lleva! que l'exerceixin d'una manera
olrernoliva i sense que el !ermini global superi l'estoblerl com o
mòxim.

Arlide 14. Con/rol de presència 
l . El conlrol de presèncio s'estableix per o lot el personal de 

l'Ajuntament, alenen! les diverses ubicacions físiques i !es 
coraclerísliques especifiques de coda lloc de lreOO!I. 

2. El conlrol cie presència s'efecluarà miljonçant el sistema
informàlic eslab!ert i e!s fulls d'incidències i, amb oqueslo fína
lilol, se seguiran les determinacions següents:
Tol el personal eslarà obligat o ulilitzar el rellot9e inslal·lol
amb aquesta finalilol o el sistema cie marcatge equivalen!
indico! per l'Ajun!amenl, Ioni o l'enlrodo com o lo sorlido de
coda jornada o lram horari, així com o les entrades i sorlides
inlerhoròries.
l'exempció del compliment del conlrol horari per qualsevol
lrebollodor/o de l'Ajuntament s'haurà de demanar per escril
i s'haurà de resoldre expressament.
El retard o l'inici cie lo jornada cie treball, així com
l'ovonçomenf en l'hora de la sorlida es consideraran folres de
punluoli!ol.
Es prendran les mesures oporlunes en cos que un treba
llador/ a, de forma reiterada, incompleixi el que aquí s'esta
bleix respecte o l'obligació de fitxar, així com respecle a la
punlualltot.
S'establiran sistemes o!ternolius de control per ol personal que
no tingui accés a algun rellotge.

3. Per tol de realitzar-se el control de presència, el personal que
presta els seus serveis a l'A¡un!amenl s'incorporarà, miliançant
lecluro d'empremla daciilar, a fitxer aulomolilzol pel control
de presència que serà gestiono! pel Deporlamenl de Recursos
Humans. Tol e! personal municipal eslò obligat o col·laborar
en el registre de !es dades personals necessàries per a lo
geslió del sis!ema de control de presència.

4. El correcle marcatge per ol control de presència eslà condi
cional o Íilxor en aquells rellotges situols ols edificis on estigui
adscrit el persono\ i quedo prohibida la seva utilització en
rel!olges d'ollres edificis municipals llevol que s'hi esligui de
servei o que no hi hagi rellotge o l'edifici propi.

5. Per a Iol tipus d'horari s'estableix un marge d'incompliment o
l'hora d'enlrada de fins a 5 minuls diaris, llevo! de qualre
vegades ol mes com o màxim, en que es tolerarà un incom
pliment de ¡ornada de fins a 15 minuls.

6. En el cos d'incompliment dels deures de fitxar, incomplir la
¡ornada pactada o no presentar els documents acreditatius
{informe mèdic d'indisposició, boixa o comunicat de confir 
mació i alto), es procedirà a la corresponent deducció
proporciono! d'havers en incórrer en una falto de pun!uolilol i
ossislènc!a de coròcler lleu. Es comunicarà ol treballador/o
per miliò d'escrit {sense necessito! d'expedienl previ!, en què
es forà cons!or els dies en què s'ha produ·11, la causo i lo
quonlilol o deduir. El dèficit en còmput mensual entre lo
¡ornada cie !reball reg!omenlàrlo i lo efeclivoment dura o
!erme (segons el control de presència) donarà lloc !excepte si
concorre causa jusliflcado cie inosslslèncio) o la corresponen!
deducció proporciona! d'havers.
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7. lo deducció proporciono\ d'havers es  forà op!iconl lo  següenl
operació molemòlica: per ol càlcul del valor/hora aplicable a
l'esmentada deducció, es prendrà com a l:ose lo lotalitot de
les relribucions íntegres mensuals que percebi el lrebollador/o
dividides per 30 i aquest resuhol pel nombre d'hores que tingui
l'obligació de complir, de miijano, cada dia; en el cos de sou
diari, es prendrà com o lxise lo relribudó diària dividida pel
nombre d'hores diàries que el treballador/ o realitzo.

8. Aplicació temporal de la deducció d'havers:
ol Mks de 8 hores mensuals de dèficil ocumu!al: es procedirà

o la deducció en lo nòmina mensual de la lo!alitot de!
dèficil acumulo!.

bl 8 hores o menys mensuals de dèficit: es procedi,ò o !o 
deducció acumulada del dèficit en còmput lrimeslrol que 
s'oplicorò o lo nòmina de lo mensuo!ilol següenl ol període 
considero!. 

cl lo reiteració de més de 2 descomp!es conseculius en 
nòmina o 3 de no consecutius durant un moleix any nolurol 
implico que els incomplimenls horaris lindron lo quolifi· 
coció de repelils i comportaran l'adopció de mesures disci· 
plinòries. 

9. l'encobrimenl per port del cop de l'àrea de les irregulari!ols
de lo reslo de funcionaris d'aquesta implicorò una responso·
bililol directa del primer.

10. En relació o les sortides dins de lo ¡ornada de treball, tots els
lreboHodors/ es amb obligació de fitxar han de complir, respecte
a coda lipus de sortida, el següen!:
Sortida de treball:
Tores les sortides que es realilzin per !reboll hauran de ser
morcades ol rellotge horari.
Sortida personal:
Toles les sorlides de tipus persono! hauran de ser conformades 
prèviomenl pel cop d'àrea o servei, o pel regidor, mil¡onçanl el 
full d'incidències.
Toles !es sorlides que es realitzin de lipus pe1sonal hauran de ser
morcades ol rel!oige horari. Igualment, haurà de ser morcodo
l'enrrodo.
Sortida per formació:
les sortides per oques! concepte requeriran oulorilzoció prèvia
mil¡onçant el full d'incidències.
Totes les sorildes per formació, o excefXiÓ de les que, per l'hora 
i el lloc de realització, el trebolladOf/o esligui aulorilzol o anar
directament ol curs, hauran de ser morcades ol rellotge horari. 
So1tido per hores sindicals:
les sorlides per oques! concepte no es!on subjectes o ouloril�
zoció, però col que, mit¡onçonl el full d'incidències, els/les
delegats de personal, en comuniquin lo reolilzoció ol
Deporloment de Recursos Humans.
Es considero sor!ido per hores sindicals Ioles les hores que es
deslinin o oques! conceple, Ioni !es que suposin sortir de
l'edifici com les que no. Per Ioni, en un i altre cas hauran de
ser morcades ol rellolge horari.

l l .  Mensualment el Deporlomenl de Recursos Humans avaluarà 
l'absentisme i remelrà ols responsables de coda deporlomenl 
les incidències mensuals del personal assigno! ol moleix. 
Els responsables dels deporlamenls exposaran en lloc visible 
de coda dependència les incidències delectades per ol 
coneixemenl del personal i als efecles perlinen!s, una còpia 
es lliurarà ol presidenl del Comitè d'Empresa. 
Amb independència dels efecles en molèrio de canlrol d'ob
senlisme, les incidències delectades lombé expressaran, per 
la deguda gestió del deparlomenl, els possibles excessos en 
el complimenl de jornada ols efectes perllnenls. 

Arlide 15. Fofles d'ossfsfèncio 
No es computaran com a obsenlisme in¡uslificol: 
l .  les absències per o la rea!ilzació de funcions sindicals o de 

representació de! personal, d'acord amb el crèdit horari 
legalment a convencionalment eslab!erl. 

2. les absències amb moliu de cursos que es realitzin per inlerès
de l' A¡unlamenl.

3. les llicències i els permisos eslab!erls legolmenl o per conveni
i sol·licitats pel conduc!e reglamentari.

4. les hores necessàries per efectuar visito mèdica del treballador,
amb justificació documenlol.

5. Fins o 2 dies sense baixo d'incopocilol lransilòrio amb juslifi
coció per focu!loliu. En cos que s'aprecii obús o frau es s'odop
loron !es mesures perlinenls.

6. les hores necessàries per efectuar visita mèdica d'un familiar
com ocamponyonl, amb juslificació documental. Aquestes
hores lindron la consideració de temps recuperable.

Cos de no presentar-se comunicació de baixo o juslificonl mèdic 
es podrà compulor lo inassistència com o hores injuslificades, i es 
proclicorà lo deducció en nòmina mensual previslo o l'article 
precedent. 

En el supòsit de boixo mèdica, el comunica! mèdic de boixo 
s'haurà de presentar en el !ermini màxim de 3 dies, comp!ols o partir 
de l'endemà de lo seva expedició pels serveis d'alenció mèdica de 
lo segurelal social. El comunicat de confirmació d'incopoci!al 
temporal s'haurà de presentar setmanalment. Els documenls es presefl"' 
laron ol Deporlomenl de Recursos Humans. 

El comunicat d'oho mèdica es presen!orà o l'Ajuntamenl l'endemà 
de la dolo de lo seva expedició. Si oques! dia fos no laborable, 
s'haurà de presenlor el dia hàbil immediol. 

Arlide 16. Uicèncfes i permisos relribui1s 
El personal funcionari podrà obsenlor-se del !reboll pels motius i 

amb les condicions que a continuació s'especifiquen. Aquestes 
absències suposaran el dret o lo seva remuneració íntegra, !rel que 
s'indiqui el conlrari de formo específica. 

l .  Es concediran permisos per les següenls causes: 
a) Assump!es personals:

El persono! ol servei de !o corporació podrà disposar de fins
o 9 dies de perm!s per assumptes personals o l'any a lo fX)rl
proporcional que correspongui quan el lemps realment
lrebo\lol sigui inferior o l'any o en els cosos de reducció de
¡ornada.
Lo concessió d'oquesls dies de permls se subordinorò o !es
necessílals de! servei, i en Iol cos caldrà goronlir que lo 
moleixo unilol orgànica on es presten els serveis assumirà,
sense dany per a terceres persones o per o la moleixa orgo·
nilzoció, les !osques del lrebollodor/o ol qual es concedeix
el permís.
Aquesls dies es podran gaudir fins ol dia 15  de gener de
l'any natural següent. El personal pol acumular fins o l dia
d'assumptes propis o les vacances i fraccionar-ne el
gaudiment per pedades mfnims de mitges jornades.
Per raó justificada d'especials necessilols del servei podrà 
ser denegada lo concessió del permís en !a dola
demanada.
Els lreba\1adors o més o més dels dies de lliure disposició
estoblerls, tindran drel al gaudi de 2 dies addicionals al
complir e! sisè lrienni, i s'incremenlo en l dia addicional per
coda trienni comp!erls a partir del vuitè, d'acord amb lo
previsió de l'article 48.2 de l'Es!o!u! bàsic de l'Empleat
Públic.

b} Trasllat de domicili
Es concedirà l dia nolurol de permfs relribu·1l per traslladar�
se de domicili habitual dins el mofeix municipi, entenen!
"moleix municipi" com el de lo seva residència. S'acorda
concedir 4 dies naturals de permís relribu·11 o qui es lrosllodi
d'hobi!otge hobiluol o un ollre municipi diferenl del de lo
seva residència habiluol fins ol momenl del lrosl!o!.
Forma d'ocredilor-ho: fotocòpia del certifico! de residència
del padró municifX)I d'hobilonls.

c) Per o exàmens finals en cenlres oficials , els dies sencers en
què oquesls fenen lloc. El personal que assisleixi o les canvo-
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colòries públiques d'accés o places vacanls de l'Ajunlament 
disposarò dels dies de permís en què es facin les proves i 
del dia onferior. 
formo d'ocredllor-ho: justificant d'ossisfència o la provo. 

dJ Per a deures inexcusables de caròcler públic o personal, 
duran! el lemps indispensable per complir-los. Guon consti 
en una norma legal un període deierminat caldrà aplicar 
allò que diSfX>Si quonl o durada de l'absència i compen
sació econòmica. Quan el complimenl del deure esmenlol 
suposi la impossibilita! de la prestació del lrebal! més del 
20% de les hores laborables en un període de 3 mesos, 
l'Ajunlamenl podrà fXlSSOf la persona ofeclada o la situació 
d'excedència forçosa. En el supòsil que el lrebollodor/o, per 
complimenl del deure o desenvolu¡:x:mienl del còrrec, percebi 
una indemnització, se'n descomp!arò l'impOff del salari o què 
lingui dret o l'A¡unlamenl. 
No és un deure de caràcter públic i personal l'ossis!èncio o 
cerimònies o altres activilols que responguin a interessos p:lrli
cu!ars. 
Si el deure canslsfelx en l'exercici d'un còrrec públic de repre
sentació, caldrà comunicar prèviament o l'A¡untamenl la dedi
cació horòfia i els dies concrets del complimenl del còrrec per 
Iol de preveure les necessilols del servei. 
En e! supòsit de l'exercici de les funcions de president, vocal, 
inlervenlor o apoderat en eleccions públiques: el dia de la 
votació i reducció de 5 hores en lo íornodo següent. 
Formo d'acreditar-ho: qualsevol prova que juslifiqui e! 
compliment del deure de caràcter públic o personal. 

e} Permís per molrimoni o formació de parella 
El permís per raó de mofrimoni o per inici de convivència, en 
el cas de les unions eslob!es de parella, fé una durada de
quinze dies nolurols consecutius. 8s cònjuges o convivents en
poden gaudir dins el termini d'un any o comptar de lo dola 
del cosamenl o de l'inici de lo convivència. 
Forma de ¡uslificor-ho: caldrà apariar el llibre de família 
{malrlmoniJ o el cerlifical de convivència (formació de parella) 
que ocredi!i lo siluadó. 

fJ Permfs per molrlmoni d'un fom·1hor 
Els treballadors als quals els hi són d'aplicació aquesles 
mesures per o la conciliació de la vida persono!, familiar i 
laboral, fenen drel o un permís d'un dia natural d'absència del 
lloc de treball per malrimoni d'un familiar fins ol segon grau 
de consanguinitat o ofinilol. 
Aquest permís és ampliable o dos dies si el matrimoni lé lloc 
fora de Cara!unyo. 
FOfmO d'ocreditar·ho: còpia del llibre de família o del certifico! 
de mafrimòni del familiar o document acreditatiu suficienl. 

g) Permís de molernitol per parl
El permís de molernilal per parl té una duració de 16
sermones ininlerrompudes, que són ampliables a 2 sefmones
més en el supòsit de discopocilat del fill i, per coda fill o filla
a parlir del segon en els supòsits de parl múhiple. l'ohre
progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal
del fill o filla, pol fer ús de lot el permís de malemitol, o de
lo parl que en resli, en el cos de mori o malaltia incapacitant
de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.
En el cas de filiació biològica, el període de permís pol
començar abans o immedialament després del parl. les sis
primeres 6 posteriors ol parl són de descans obligatori per
o la mare.
lo persona que gaudeix del permís per malemilol ho pol fer 
a temps parcial, d'una manera ininterrompuda quan les
necessitals de! servei ho permetin i en els !ermes que reg!a
mentòrioment es delerminin. lo manera en què es disfribueix
el lemps de permís requereix l'acord previ entre !a persono 
ofec1ada i l'òrgan compelenl per o la concessió del permís.
lo more pol gaudir del permls o femps parcial només a
partir de lo sisena sefmano poslerior al part. El permís per

malernilat o temps parcial és incompatible amb els permisos 
per lactància o per fills premolurs i amb lo reducció de 
¡ornada per guarda legal. 
El progenilor/ o que gaudeix del permís per malemilol pol 
oplar perquè l'altre progenifor gaudeixi d'una parl deter
minada i ininterrompuda d'oques! permís. El permls es dislri· 
bueix o opció de! progenitor/o que gaudeix de lo primera 
part del permís. Els progenitors poden gaudir de lo compar· 
lició del permís d'una manera simulrònia o successiva, sense 
superar les selze selmanes o el temps que correspongui en els 
cosos de discapacitat del fill o de parl múltiple. 
L'altre progenilor/o pxfrà seguir goudinl del permís de 
molernitol iniclolmenl cedit, encara que en el moment previst 
per o !a reincorporació de la mare ol treball aquesta es !robi 
en situació d'incopocilal lemporal. Si s'opta per gaudir de lo 
segona parl del permís successivamenl al de lo mare, només 
es pol fer a partir de la sisena selmono posterior al parl. 
l'opció exercida per un progenitor/o, en iniciar-se el 
període de permís per molernilal en favor de l'ahre proge
nitor7 o a f¡ que oques! gaudeixi d'una parl del permís, pol 
ésser revocada en qualsevol moment per aquell/a si s'es· 
devenen fets que fan inviable l'aplicació d'oquesla opció, 
com ora l'absència, la molahia o l'accident, o també l'abon
donomenl de lo família, la viofèncio o olfres causes equiva· 
!enls, llevat que aquesls Ires darrers cosos siguin impulobles
ol primer progenitor/o que ha exercil el dret d'opció.
En els casos de parl premalur i en aquells en què, per qual· 
seval causo, el nounat hagi de romandre hospitalitzat o
continuació del part, aquest permfs s'ampliorò en !ants dies
com el nounal es lrobi hospifalilzat, amb un mòxim de lrelze 
setmanes addicionals. El gaudiment d'oques! permís addi
cional s'iniciarà a porlir del finiment del permís per mater
nifal o de !a setzena sermono posferior ol parl, adopció o
l'acolli meni.
Duronl el gaudi d'aquest permís es podrò participar en els
cursos de formació que convoqui l'Adminisfroció.

h} Permís de moternilol per adopció o aco!liment
El permís per adopció o ocollimenl, ja sigui preadopliu, 
permanent o simple, tindrà una durada de setze selmanes 
ininterrompudes. Aquesl permís s'ampliarà en dues sermones 
més en el supòsit de discapocilal del menar adopfal o acollit 
i per cada f¡U o parllr del segon, en els supòsits de adopció 
o ocollimenl múl!ip!e. El còmput del !ermini comptarà a
elecció del treballador o lrebal!odoro o poflir de lo decisió
administrativa o judicial d'acolliment o o partir de lo reso
lució judicial per la que es conslitueixi l'adopció, sense que 
en cop cas un mateix menor pugui donar drel o diferents
períodes de gaudi d'aquest permís. Si es lrocfa d'una
adopció o acolliment internacionol el permls pol començar
fins o sis selmanes abans. 
En el cos que ambdós progenifors frebo!lin, el permís es
dislribuirà a opció dels inleressols que podran gaudir-lo de
firma simultània o successiva, sempre en períodes ininte
rrompuls, però mai podrà excedir de !es 16 sermones o de
!es que corresponguin en cos d'adopció o ocollimenl
múhip/e i de discopacital del menor odoplal o acollit.
Aquesl permís podrà gaudir-se a ¡ornada completa o o 
lemps parcial, d'una manera lninferrompuda, quan !es
necessitals del servei ho permetin i en els !ermes que regla
mentàriament es delerminin. !El permls per mofernifal o
temps parcial és incompa11b!e amb els permisos per
lac/òncio o per fills prematurs i amb lo reducció de jornada
per guarda.
Si es Irada d'una adopció o ocollimenf inlemociona! i fos
necessari el desplaçament previ dels progenitors ol pols
d'origen de l'odoplol, es lindrò drel a més a un permís de
fins a 2 mesos de duració, percebent duran! aquest lemps
exdusivomenl les retribucions bàsiques. 
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Durant el gaudi d'oques! permís es podrà parlicipor en els 
cursos de formació que convoqui l'Adminislroció. 
Els supòsits d'adopció o acolliment seran els que s'esta
bleixin en lo normolivo reguladora eslolol o de lo respectiva 
comunilot oulònomo, però lo duració de l'acolliment simple 
no podrà ser inferior o un any. 
Forma d'ocreditar.-ho: coldrà adjuntar o lo sol·licitud el 
document que acrediti l'adopció o l'acolliment. 

i} Permís per naixement, adopció o acolliment
El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per
molernilol lé dret o un permís de cinc dies laborables conse
cutius dins els deu dies següents o lo dolo de noixemenl, o
o l'arribada del menor o lo menor odop!ol/ do o acolli!/ do 
o !o \!or familiar en el cos d'adopció o acollimenl. En el cos
de parl, adopció o acolliment múhip!e, lo durada del permls
s'amplio o deu dies si es lrocla de dos fills i o quinze dies
si en són Ires o més.
Formo d'acredilor-ho: llibre de família

¡J Permís de po!emitol 
Pe! noixemenl, acollimenl o adopció d'un fill/o el pare o 
l'ollre progenitor lé drel o un permís de polernilol de quolre 
setmanes conseculives des del finiment del permfs de moler· 
nifaf o de lo setzena sermono posterior ol pa1! o a l'adopció 
sempre que tingui lo guardo legal de l'infon! i l'o!fre proge
nilor o progenitora !rebolli. Aquesl permís és incompolible 
amb l'autorització de compolibi!ilol, que reslo suspesa 
d'ofici fins al finiment del permís. 
El progenilor o progenitora d'una fom!!io monoparental, si lé 
lo guardo legal exclusiva del fill o filio, també pol gaudir 
d'oques! permís o conlinuoció del de moternilol. 

kl Permís per loctòncia 
El/lo lreballodor/o, per loctòncio d'un fill menor de dotze 
mesos lé drel o una hora d'absència del lloc de !reboll que 
pol dividir en dues fraccions. Aquesl dret es pol subslituir per 
una reducció de !o jornada normal en milja hora a l'inici i 
al final de lo ¡ornada o, en una hora o l'Inici o ol final de la 
jornada, amb lo mateixa finaliloL 
D'aquest permís en podrò gaudir indislintomenl l'un o l'o!rre 
dels progenilors només en el cos que ambdós !rebollin. 
So!omenl un d'ells podrò exercir aquest drel. 
A pelició de l'inleressol o in!eressoda, es podrà subsliluir el 
temps de !aclància per un permls refribu·11 que acumuli en 
jomodes compleles el temps corresponent, tenint en compte 
!es necessitats del servei.
Aquesl permís s'incremento proporcionolmenl en els cosos
de parl múllip!e.
Formo d'acreditar-ho: fotocòpia del llibre de família que
ocredlli el noixemenl i cerlificol de l'empresa on !rebollo el
pare o lo mare en què es cerlifiqui que no gaudeix del drel
d'absència per laclòncia.

IJ Permís per naixemenl de fills prematurs o que hagin de 
romandre hospi!olitzols 
En el cos de naixement d'un fill o filio premolur o que hagi 
d'ésser hospitolilzol o conlinuoci6 del port, s'olorgo un 
permís equivalen! ol iemps d'hospilolilzoció fins o un màxim 
de 1 3  setmanes (que són !es 1 3  sermones addicionals que 
es regulen ol permís per port}. Aquest permís s'inicio o porlir 
del finimenl del permís de molernilol o de lo setzena 
selmano pos!erior ol port, l'adopció o l'acolliment. 

m!Permisos per a atendre fills discopacilols 
Els progenitors amb fills discopocilols lenen drel conjun� 
lomenl o permisos d'obsèncio de! lloc de !reboll per poder 
assistir o reunions o visiles en els cenlres educatius especials 
o sanilo1ls on rebin suport, oixi com a dues hores de f!exibi+ 

litot horària diòrio per poder conciliar els horaris dels cenlres
d'educació especio! o dels ohres cenfres on el fill o filla
discopacilol rep o!enció.

n) Permís prenatal
les dones embarassades lenen dret o absentar-se del lloc
lreboU per o assistir a exàmens prenolols i a lècniques de
prefX)ració per al parl, durant el temps necessari per o dur
o ferme aquestes pràctiques, amb la jusliÍicació prèvia de lo
necessilal de fer-ho dins lo ¡ornada de !reboll.
Aquesl supòsil inclou les visiles mèdiques i oclivifols de
preparació ol parl que hagin de reolilzor-se dins de lo
¡ornada de !reboll, prèvia ¡uslificodó de la seva reolilzoció
en horari laboro!.
Forma d'acredilor-ho: ¡ustificanl que n'acrediti lo necessilol
dins lo ¡ornada de !reboll i el temps indispensable per
efecluor4os.
les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment
permanent o preadopliu lenen dret o absentar-se del lloc de
!reboll per dur o !erme els lràmils odminis!rolius requerils per
l'administració compelent fels o Co!olunya, duran! el temps
necessari, amb lo ¡uslificoció prèvia que s'han de fer dins lo
jornada de treball.

o) Permís per mort, occident, hospitolilzoció o molohio greu
d'un familiar fins ol segon grau
El permís per mori, occident, hospilolització o mo!ohio greu
d'un familiar fins ol segon grau de consanguinilol o ofinilol
lé una durada màxima de 2 dies hòbils, ampliable o 4 dies
hàbils si el fel es produeix en un municipi diferent del
municipi del lloc de treball.
Si es lroclo d'un familiar de primer grau de consonguini!ot o
ofinitot lé una durada màxima de 3 dies hòbils o lo mofeixo
locolitot del lloc de treball ampliable o 5 dies hàbils si el fet 
es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de 
treball.
El supòsit de mo!ohio greu i hospitalilzoció es forò ex!ensible
ols casos de cirurgia especialitzada sense hospilolilzoció
que requereixi atenció pos!operalòrio especial en el domicili
quan ofecli els familiars relacionals onferiormenl l que no
puguin ser ob¡ecte d'una adequada olenció per parl d'un
o!rre membre de lo família.
En els casos de malaltia greu de familiar amb hospitalit
zació, els dies de permis podran ulilitzor·se en qualsevol
momenl del període d'hospitolilzoció, sense que en cop
cos, l'absència pugui ser supe1ior ols dies d'hospílalilzoció.
En els supòsils de permls per hospilolitzoció de familiar els
dies de permfs s'enlenen com o mòxims, sense que el permís
es pugui perllongar més en\lò dels dies d'hospilolilzoció,
!levol que per s'ocredlli miljonçanl juslificanl del focu!!oliu
mèdic lo necessifol d'una especial olenció ol domicili.
Formo d'acredllor-ho: juslificonl del cenlre mèdic on hagi
eslol ossislil el familiar o document acredi!otiu de !o
defunció.

p) Permís sense retribució per atendre un familiar
Es poden concedir permisos sense retribució per ofendre un
familiar fins ol segon grau de consanguinitol o ofinitot per un
període mínim de deu dies i mòxim de Ires mesos, prorro
gable, excepcionalment, fins a Ires mesos més. Aques!
permís és incompolible amb l'aulorilzoció de compalibilitol,
que res!o suspesa d'ofici fins ol finiment del permís.

q) Permisos per siluocions de violència de gènere
les dones víclimes de situacions de violència de gènere que,
per aquest motiu, s'hagin d'absentar del lloc de lreball ienen
dret que aquestes faltes d'assistència, !oiois o parcials, es
considerin justificades d'acord amb el que determinin els
serveis socials, policials o de salul corresponenls.
Aixi mateix, les empleades víctimes de lo v!olèncio de
gènere tindran dret o lo reducció de lo ¡ornada, que
comportorò lo disminució proporcional de lo relribució o lo
reordenació del temps de !reball, o través de l'odoploció de
l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes
d'ordenació del lemps de !reball que s'utililzin a lo
Corporació, quan aquesles mesures siguin necessàries,
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d'acord amb coda siluad6 concrela, per fer efecliva llur 
protecció o el seu drel d'assistència social inlegra!. 

r! Permisos de flexibilital horària recuperable 
Es poden oulorilzor permlsos d'absència del lloc de !reball 
d'un mlnim d'una hora i un màxim de set per o visites o 
proves mèdiques d'ascendenls o descendenls fins al segon 
grau de consonguinifat o ofinilol i per a reunions de tutoria 
amb els docenls responsables dels fills. El lemps d'absència 
l'ha de recuperar la persono afectada durant lo mofeixa 
selmona en què gaudeix del permís, tenint en compre les 
necessitats del servei. Aquesls permisos poden ésser 
puntuals o periòdics. 

s) Permís per o l'exercici de funcions sindicals o de represen
ladó de! personal
El lrebo!lodor, previ avís, podrò absentar-se de lo feina amb
drel o remuneració per realitzar funcions sindicals o de
represenloció del persono! en els !ermes esloblerls legalmenl 
o convencional. 
Formo d'ocredllar-ho: No s'exigirà justificant previ, sense 
perjudici de lo foculiol de contrd per parl de la corporació 
i dels propis representants sindicals.

l) Permís per risc durant l'emboròs o durant la lactància nalurol
Quan les condicions del lloc de treball poguessin influir
negalivomenl en la solul de lo dono, del fill o filla durant
l'embaràs o duronl lo lactància nolural, podrà concedir-se 
suspensió del conlracle per risc durant l'embaràs o duran! la
lac!àncio natural, en els mateixos termes i condicions 
previstos a lo normoliva aplicable. En aquesls cosos, es 
garantirà lo pleni!ud dels drets econòmics de l'empleada
durant Iola lo duració de lo suspensió de! con!rocle, d'acord 
amb o!lò establer! a !o legislació específica.
lo suspensió del contracte finolilzarò el dia que s'inicíi lo
suspensió del conlrocle per molernifol biològiw o el !actant 
compleixi nou mesos, respeclivamenl, o, en ambdós cosos,
quan desaparegui la impossibilitat de lo lreballodora de
reincorparor·se ol seu lloc anterior o a ohre compalible amb
el seu eslal.

2.Sol·licitud dels permisos i llicències
Els permisos i llicències se sol·licilaron amb l'antelació suficienl,
mitjançant l'imprès establert o aquest efecte. Si la causo fos un
fet imprevisible, en el moment en què es produeixi {malahio,
naixement, defunció, elc.) es comunicarà ol més avial possible
o la persana amb còrrec superior immediol perquè ho posi en
coneixement del Departament de Recursos Humans. En el 
supòsll de defunció de familiar en primer grau (parella, fills,
pares) lo justificació podrà presenlor·se ol sisè dia natural del 
fel causant.
En qualsevol mamen! es padró demanar o lo persona infe
ressado el ¡ustificanl que demasfri l'existència de lo causa que
ho original el permís o llicència. 

3.Goudi d'oquesls permisos i llicències 
Amb coròcler general, els permisos i les llicències es gaudiran
immediatament després que s'hagi produil lo causa que els
moliva. Els permisos l les llicències assenyolols seran modificols 
auromòlicomenl quan lo legislació assenyali unes condicions 
més beneficioses que les que s'es!obleixen en aquest conveni. 
No es pot concedir un mateix lipus de permís a 2 persones pel 
mateix fet causant, llevo! que es gaudeixi de manera alter· 
nofivo respectant en tol cos el termini màxim per o coda lipus
de permís, a excepció dels següenls supòsils:

Permís per molrimoni o d'inici de lo convivència en el cos 
d'unions estables de parella. 
Permís per molrimoni dels fomiliors fins ol segon grau. 
Permís de molernifol quan es gaudeix de formo comporlido 
pels dos progenitors. 
Permisos per atendre fills discopocitals . 
Permls per mori, occidenl, hospitalització o malaltia greu 
d'un familiar fins al segon grau. 

Als efecles de permisos, fins i Iol pel cos de matrimoni, lo 
referència al cònjuge es fa extensiva o tols els supòsils de 
parelles de fet, amb independència de lo seva orientació 
sexual, sempre (1Ue l'acte causant de !o convivència s'acrediti 
mil¡onçanl document oficial. 
En tol cos, seran d'aplicació directa qualsevol preceple legol 
d'aplicació en l'àmbit de l'Adminislració pública que reguli per 
nous supòsits els permisos retribuHs o millori les condicions que 
resu!ren del presenl Conveni. 

Article 17. Excedències 
Els funcionaris de lo corporació local gaudiran del règim d'ex· 

cedència vo!unlàrio previs! o !a Secció 2º del cap!tol 3r del lílol 5è 
del Decrel 2 14/ 1990, així com els que preveuen l'orlide 29.4 de 
lo Uei 30/1984, l'article 86 del Decret legislatiu 1/1997, de 3 1  
d'oclubre, pel qual s'aprovo l o  refosa e n  u n  !ex/ únic dels preceptes 
de delerminols lexlos legals vigenls o Cafolunyo en matèria de funció 
pública i els articles 9.o) i 27.a) de lo Uei l 0/ 1998, de 15 de juliol, 
d'unions estables de parella, i l'orl. 89 de l'EBEP. 

CAPITOL 111 
Condicions Econòmiques 

Ar!ide l 8. Conceptes retributius 
l'eslrucluro salarial aplicable al personal funcionari de 

l'Adminisfroció local SJ";UÒ el que resulio del copílol 2 del lífo! 5 del 
Decret 214/ l 990, així com el capítol li del Títol Ill de l'EBEP i dispo
sicions legals aplicables o coda mamenl. ts volunlal de l'Ajunlomenl 
que les retribucions del personal s'han d'ajuslor, Ioni com sigui 
possible, o l'entorn socioeconòmic de Catalunya. Sens perjudici de 
l'anterior s'eslableix que les gratificacions per o la reolilzació d'hores 
per servei exlraordioori s'opl1coron per concepte i quanlio igual o l'es
ioble1! per hores exlroordinàries per ol personol lobaral. En igual sentit 
i llevat del col·lecliu de Policia local que es regulorò de conformilol 
amb l'annex específic que s'aprova conjuntament amb el present 
Acord, les assignacions individuolilzodes en matèria de productivitat 
podran establir-se de confarmilol amb el règim d'especial de ¡amada 
que realilzin els funcionaris en situació relrlbulivo per efectiu 
compliment assimilada a lo que, per igual conceple, resulto pel 
personal laboral ol Servei de la corporació. 

En lo moleixa mesuro i per o situacions de naturalesa personal 
excepcional es garonfeix la percepció de relribucions consolidades 
que, amb coràcler global i en còmpul anual, excedissin de les 
¡::x:ictodes en conceple de complemenl ªad personamª.

Seró d'aplicació automàtica al personal funcionari Interí de 
l'Administració local el règim relribu·11 que en matèria de percepció de 
rerribucions vinculades ols serveis preslols en aquesta odminislrocló 
reconegui l'Administració de la Generalilol pel persona! al seu servei 
en els fermes que resulten de l'acord 5.5 del Ill Acord general sobre 
condicions de !reboll del personal de l'àmbit d'oplicoció de !a meso 
general de negociació de l'Adminis!roció de la Generalitat de 
Catalunya de dolo l O d'octubre de 2005. 

El reconeixement dels lriennis realitzarà d'ofici per l'Ajuntamenl. 
Tan sols procedeix o instància de l'interessat quan els serveis hagin 
esfal pres/als en una alfro Administració Pública. 

Arlide l 9. Complement de praductivilof 
El complement de produclivifal eslò deslinol a refribuir l'especia! 

rendimenl, l'odivilol exlroordinòrio i l'interès i la iniciativa amb què el 
freballodar/a exerceix lo seva feina. L'apreciació de lo produclivilal 
s'ho de realilzor en funció de circumstàncies objectives relacionades 
directomenl amb l'exercici del lloc de !rebo!/ i amb els objecllus que 
li siguin assignols. 

Els funciono1is podran sol·licilor el complement de produclivilal un 
cop complerls 3 mesos en la presloció dels serveis. Els funcionaris de 
carrera aixl com els provinents d'a!rres odminislrocions i que tinguin lo 
condició de funcionaris de correra podran sol·licilor el comp!emenl 
de producllvilof des de l'inici de lo presfocló dels serveis, sempre que 
el lloc de !reboll sigui d'igual grup i categoria. 
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les quonlilols mensuals en concep!e de produclivitol per grup i 
colegoria professional seran fixades per lo comissió paritària mixla de 
seguiment del conveni. 

lo concreto determinació dels crileris, indicadors, objeclius i 
procedimenls que serviran per mesurar el rendiment als efecles de 
l'op!icoció de! complement de produclivilal, així com l'evenluol 
pèrdua d'oques! complement, s'acordaran en el si de lo comissió 
porilàrio mixta de seguiment del conveni mit¡ançonl lo elaboració 
d'un reglament, un cop reolitzol l'esludt de valoració de llocs de 
!reboll.

En Iol cos, en tindran en comple els següents: 
- ossislència
- pun!uolitol
- ossolimenl d'objeclius
- formació

Article 20, Increment retributiu pels anys de vigència del Pacte 
Per ol periode de vigència d'oques! Acord, l'increment relribuliu 

de Iols els conceptes de coràder fix l periòdic serà el que eslab!eixi 
la U ei de pressupostos generals de l'Estol per o coda exercici, 

Arlide 21 .  Paga d'incenlivació 
Amb lo finolital de promoure polítiques de modernilzoció i racio

nolilzoció de l'Adminislroció així com incentivar una milloro de lo 
produclivitol i _aconseguir un incremenl en la qualitat de lo funció 
pública s'aco1do o pa1lir de l' 1 de gener de 201 1, la creació d'una 
paga d'incenlivoció vincula! o l'assolimenl dels nivell d'absentisme 
que es determinin a l'efecte. En qualsevol cos l'imporl mòxim serà 
d'una mensuolilal de sou base, comp!emenl de destinació i 
comp!emenl específic, o lo pa1l proporcional que correspongui quan 
el temps reo!menl !rebollat sigui inferior o l'any o en els cosos de 
reducció de ¡ornada. 

lo concreta determinació es forà o !raves d'un reglamenl, un cop 
reolitzol l'esludi de valoració de llocs de !reboll. 

El període de merilació serà d'un any natural, i es cobrarà 
juntament amb lo nomino de! mes de març de l'any següenl. Es 
goronleix ol persono\ que hagi cessat lo seva presloció de serveis en 
lo dola de cobrament, lo percepció de !o parl proporcional que els 
correspongui. 

Article 22. Pagues extres 
Hi ho dues pagues exlres, de ¡uny i Nado!, equivo!enls a una 

mensuolifal de sou base, antiguitol, comp!emenl de destinació amb 
addició de lo quanlilol addicional que en el seu cas estableixi lo Uei 
de pressupostos i de complemenl específic de lloc de !reboll 
cadascuna. Aques!es pagues es meri!aron per semestres, segons el 
període !rebollo! d'acord lo dolo de confractoció, i de lo següent 
forma: 

l. la pago de juny es meritarà de l' l de gener al 30 de ¡uny i
s'abonarà el dia 20 de juny.

2. lo pago de Nodal es merilorò de l' l de juliol ol 3 1  de
desembre i el seu fX)gamenl es forà abans del 20 de
desembre.

A1tlcle 23. Dietes i desplaçaments 
les evenluo!s indemnitzacions per raó del servei s'abonaran 

d'acord omb allò es!ablerl en coda moment per lo normoliva vigenl. 
Dietes: Els lrebollodors lindron drel a percebre dieles per 

compensar les despeses originades per es!odo i monulenció foro de 
lo residència habitual fins a un màxim de: 

65,97 euros per al!oljamenl. 
18,7 euros {mil¡a dielo) i 37,40 {dielo complelo) per monulenció. 
103,37 euros per monulenció i hoslolge en cas de pernoclar. 
S'haurà de presenlor el rebut ¡uslificonl de la despesa realitzada, 

i en Iol cos no s'abonarà cop despesa en concepte de manutenció 
que el lrebollodor hauria reolilzol en les condicions normals de pres· 
loció de servei. 

Desp!oçomenls: Els lrebol!adors tindran dret a lo compensació 
per !es despeses ocasionades per lo ulilització de qualsevol mitjà de 

lronsporl, en les quonlilols següenls: 
- lronsport públic: segons ¡uslificoció, l'import dels bit!lels.
- Aulomòbil particular: o raó de O, 19 euros per quilòmelre.
- Molocideto porliculor: o raó de 0,078 euros per quilòmetre. 
En el seu cos, l'avançament de l'imporl corresponen! o dieles

tindrà !o consideració de pagament o juslificar en els termes pressu· 
poslàriomenl previslos. 

Els impo1ls previstos ols paràgrafs onleriors hauran de ser revisals 
en cos de modificació de !o normoliva aplicable. 

A1tide 24. Fons social 

CAPITOl lV 
Millores socials 

l'Ajuntament de Calafell té canslilu"il des de l'any 1996 un fons 
d'acció social per Iol de compensar una fXHI de les despeses que lo 
persono sol·licitant hagi sufragat en coda una de les modali!als 
objecle de subvenció i d'acord els principis d'equilat i objeclivilol. 

les paris signonls goronleixen lo continu·ilol del fons d'acció social 
duran! lo vigència d'oques! Acord, i es compromel a actualitzar els 
percenlalges que subvenciona l'Ajunlomenl i els màxims, augmentant 
oques Is percentatges en un 20% per o l'exercici de 201 1 i un l 0% 
addicional per o l'exercici 2012. En cop cos es podrà superar els 
límils màxims anuals fixols per lo corporació en coda exercici. 

Tol e! personal que es trobo en l'òmbil d'aplicació de! presenl 
Acord, amb un mínim de 6 mesos d'onliguilot, pol accedir ol fons 
d'acció social. 

Aquest fons, d'fndo!e ossislenciol, està destino! o lo milloro de 
l'acció prolecloro del règim general de lo Segurelol Social, d'acord 
amb el que preveuen els articles 4 1  de lo Conslilució espanyola i 
191 i 192 del RDL 1/ 1994, de 20 de juny. 

El con¡unl d'oquesls ajuls conslilueix el fons social, l'odminislroció 
del quo! es portarà o terme per lo Comissió Paritària de seguiment de 
Conveni, lo qual gaudirà de lo focuhot inlerpretolivo vers lo seva apli
cació. 

En malèrio d'odminislroció d'oques! fons i en Iol allò que expres
sament no acordi, mil¡onçonl aprovació de Reglament inte,n regu
lador, serà d'aplicació en formo supletòria les disposicions que en 
conceple de fons d'acció social preveu pel seu personal laboral !a 
Generolilot de Catalunya. 

Ariide 25. Avançament sobre la mensuolifol 
Tindrà dret a un sol avançament sobre lo mensualitol e! personal 

que ho necessiti. 
Es percebran en quantia proporcional als dies lrebol!ois en el 

mes. Se sol·licilorò per escril ol registre i es concedirà en el !ermini 
màxim de Ires dies. 

No es concediran Ires mesos seguils. 

Article 26. Prés/ecs als treballadors 
Es podran concedir bestreies de sou fins o l'import de dues 

mensuo!ilols netes, sense productivitat, reintegrables fins o 14 mensuo· 
!ifols, sense interessos, per descomple proporciono! en nòmina.

No podran coincidir 2 bestreies, lampoc es podrà cancel·lar lo 
besirelo i demanar una segona beslrela fins lenir amortitzada el 50% 
de la inicio\. 

Article 27. Compfemenf sOforiol en supòsits d'accident de trebol/ 
i maloflia comuna i occidenl no labo,al 

l'empresa complementarà el subsidi d'incopocilol temporal 
segons els criteris següents: 

Accident loborol, malahio professional i molernitat o siluació de 
risc de l'embaràs, boixes per molohio moll greu: el l 00% de lo relri
bució fnlegre mensual, durant 12 mesos com o màxim, ampliable fins 
o 18 mesos en cos de pròrroga de lo l. T. 

Accidenl no laboral i molohio comuna amb hospilalilzació inicial
o in!ervenció quirúrgica acreditada: el 100% de lo retribució íntegre
mensual, durant 8 mesos com o mòxim, ampliable o 12 mesos en
supòsits d'especial graveta!. 
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Accident no laboral i molohio comuna sense hospilolilzoci6-iniciol
ni infervenció quirúrgica ocredi!oda: el 100% de lo relribució integre 
mensual, durant 6 mesos com o mòxim. 

l'A¡unlomenl no comp!emenlorò els processos d'IT d'aquells lreba
!lodors que no presenti el període mfnim de carència de cotilzoció a 
lo TGSS o efectes de rebre lo preslació per IT. 

Arlicle 28. Assistència ¡urídico i responsabilitat civil 
la corporació garanteix l'ossessoromenl i la defensa jurídica o 

Iols els lreballadors que tinguin qualsevol conílic!e judicial derivo! del 
!reball que duen o !erme o l'ojunlomenl, inclusos aquells assumptes en
matèria de responsabilifal civil, fenl--se còrrec dels costos judicials,
despeses i fiances. 

En són exempls els cosos en què e! responsable és condemnat 
per imprudència temerària amb infracció de reglamenls, negligència 
o ignorància inexcusables, dol o mola fe, infracció o incompliment
volunlari de les normes. 

Article 29. Pòlissa d'assegurança de vida i occident 
l'Ajunfamenl conlroc/arà una pòlissa d'assegurança per a acci· 

denls de /reboll per un imperi de 30.050,61 euros en els supòsils de 
mort i 60. 101,22 euros en els supàsils d'invalidesa permonenl, 
absolulo o foto! per a lo professió hobilual, segons conceplua lo Uei 
general de Segurefol Social. 

Artide 30. Solut i seguretat laboro/ 
Salut i segurelal laboral 
En Ioles les matèries que ofeclin o la segurelal i higiene ol !reboll 

seran d'aplicació les disposicions legals vigenls i en especial el que 
disposa !a Uei 3 1/ 1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals i olrres disposicions concordants. 

Es designo el Comilè de Seguretol i Salut en el Tretx:l!I com o 
òrgan porilori i col·legial de participació destinat o la consulto regu!or 
i periòdica de les ocluocions de l'empresa en malèrio de prevenció 
de riscos laborals. 

El Comitè de Segurelal i Solut estorà integral, en representació 
dels lrebaUadors, per un membre de coda sindicat represento! en la 
Junta de Personal, i en representació de l'A¡unlamenl per igual numero 
de membres que de represenfoció sindical. En qualsevol cas aquesta 
comissió lindrò un mínim de 4 membres. 

En les reunions del Comitè de Segure!al i Salut hi porliciporan, 
amb veu però sense vot, els delegols de sindicals amb representació 
o la Junta de persono! i els responsables rècnics de lo prevenció en
l'empresa que no esliguin inclosos en lo composició a lo qual es 
refereix l'apo1lot anterior. 

El Comitè de Seguretat i Solul Laboral tindrà com o missió vetllar 
en Iol mamen! pel compliment de les disposicions vigenls, enrre 
d'ahres les següenls: 

l . Promoure el coneixement i l'observança de les mesures de 
prevenció que s'es!obleixin per parl de l'Ajuntomenl. 

2. Conèixer les reclamacions del personal i els expedients en
malèria de solut laboral

3. Es!udior !es situacions de perillositat o risc, els accidenls
succe'1ls, analitzat les seves causes realitzar propostes 
concretes de prevenció. 

4. Revisor els casos d'accidenl i malalties professionals i les 
mesures de prevenció adop!ades. 

5. Proposar el vestuari dels emp!eals que vagin unifOfmols i e! seu
calendari de lliurament.

6. En general, les competències i focuhals previsles o l'a1ticle 39
de lo Uei 31/ 1995. 

El Comitè de Segurelal i Salut laboral es reunirà lrimeslralmenl. 
El personal subjecle o oques! Acord serà solmès ol reconeixement 

mèdic, amb caràcler voluntari, un cop o l'any. 
Aquest reconeixement mèdic serò adequo! o les condicions 

laborals dels lreballadors, i tindran priorilol els col·leclius que tenen 
peril!osilal, toxicitat, risc de conlagi, elc. 

Article 3 1 .  Robo de /reboll 
l'Ajun!omenl eslò obligo! o focililar als lreballadors/es els eslris i 

coOO necessaris per al desenvolupament del seu !reball. les carac
lerísliques de la robo de !reball seran les més adequades segons les 
necessitals de cada servei, esseni lingul en compte les valoracions 
que pugui aportar el Comifè de Seguretat i Solut laboral. 

l'en l rego del vestuari als lreboUadors/ es es farà en les dotes 
següenls: 

Roba d'hivern, la segona quinzena d'oc!ubre. 
Roba d'estiu, lo segona quinzena de maig. 

Arlide 32. Formació 
l .Es ceconeix lo formació com un drel i un deure del personal. 

Per foni, l'A¡unlomenl goranlirò el dret de Iols els empleals a 
assistir a cursels de formació i recicla!ge, adequols o! seu 
nivell, colegorio i condicions professionals, en un pla 
d'iguoltol. 

2. les condicions d'exercici d'aquest drel son les que es deter
minen al Reglomenl de formació que s'incorpora com annex ol
presenl acord.

Arlicla 33. Premis d'onfiguilat 
El personal ol servei de l'Ajunlomenl, en siluació de servei adiu, 

que compleixi l'ontiguilat de serveis efeclius o !a corporació, tol i com 
s'indico o continuació, té drel ols premis següenls: 

25 anys de servei: 5 dies hòbils de vacances refribuïdes. 
30 anys de servei: 8 dies hòbils de vacances retribuïdes. 
35 anys de servei: l l dies hàbils de vacances retribuïdes. 
40 anys de servei: 15 dies hàbils de vacances retribuïdes 

Article 34. Comets de conduir 
l'Ajuntament assumirò la despesa produ·ido per lo renovació dels 

permisos de conduir d'aquell persono! per ol qual suposí una eina de 
!reboll, quan linguin una necessitat i oplicació professional.

Article 35. Promoció interno i loment de l'ocupació 
La promoció inlerno per ol personal d'aquest A¡unloment es faró 

d'acord amb lo legislació vigent. 
l .  La promoció interno del personal de p!anli!lo, que consisteix en 

el canvi de la categoria professional, s'ho de fer únicamenl 
segons el� !ermes i els procedimenls legals vigents a coda 
moment. 
En atenció ol fel que la promoció es conceptua com un dels 
inslrumenls indispensables en un model avançat de carrera i 
amb l'objecliu d'aconseguir Ioni un major grau de professio
nolilzació de lo planlil!o com un incremenl de les capacitats i 
oporfunitols professionals dels empleals públics, es polenciaron 
Iols els mecanismes legolmenl procedenls de promoció, de 
comú acord en cada exercici amb les representacions del 
persono l. 

2.Als efecles previsfos en el paràgraf onlerior, quan la convo
catòria d'accés o lo categoria sigui lliure, s'ho d'eslablir un
!orn de promoció inferno al qual s'ha d'assignar les màximes 
places que a cada mom en! aconselli lo situació de !o planri!lo,
incloses les places ocupades en categories inferiors, el mercat 
de treball i les coraclerísliques dels lloc que s'han de cobrir; cal
reservar, en tols els cosos i sempre que sigui possible, un mlnim
del 40% de les places de coda convocatòria que es pugui
considerar d'ascens.
/v'\algrot això, l'accés o determinades cotegories professionals
podrà fer-se mitjançant procedimenls especials de promoció 
que es desenvoluparan en convocalòries independenls sepc>" 
rodes de !es d'ingrés quan pel seu volum així es justifiqui. El
sistema o utililzor serà el concurs-oposició i en !a fase de
concurs es valorarò, enlre d' altres, els mèrits relacionals amb
lo carrera odminislroliva i lloc de !reball ocupals, el nivell de
formació i l'onliguítol; en lo fase d'oposició els exercicis s'ade
quaran a les exigències professionals de la calegoria objecle 
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de lo convocolòrio, i s'eliminarà el lemori adm!nislraliu d'op!i
cació comuna ols processos seleclius ordinaris. Els expedienls 
de nomenomenls derivols d'aquestes promocions es comp!e
loron en un termini no superior o Ires mesos a complor des de 
lo publicació de lo llislo definilivo de se!ecciooots pel tribunal. 

CAPITOl V 
Garanties sindicals 

Arlide 36. Faculta/s i competències de la representació 
col-lectiva 

l'Ajunfomenl de Calafell reconeix lo focullot de negociar conjun· 
toment les condicions de !reball amb els represenlanls dels funcionaris 
i dels delegols sindicals, en els fermes !egolmenl previstos. 

Els drels sindicals i les competències de lo Junta de Persono! són 
els reconeguis per lo legislació vigenl i, en formo essencial, !a llei 
orgànica de llibeilal sindico! i ollra d'aplicació. 

El presidenl del Comilè Unilori de Personal {CUPJ goudirò d'una 
ílexibililat respecte el con¡unl d'hores sindicals o disposar per o 
l'exercici de les funcions pròpies de represenloció. 

Es considero occidenl de lretx:111, o Iols els efecles, el que pol 
esdevenir ols represenlanls sindicals en l'exercici de !es tosques 
pròpies de representació sindical, així com en els desp!açamenls 
corresponents. 

El CUP disposarà d'un local adequat, amb els milions necessaris, 
per Iol de poder exercir lo seva aclivi!ol sindical, el qua! estarà dispo
nible per ols diferenls delegols i seccions sindicals d'aquest 
Ajunloment. lo corporació dotarà el local amb mobiliari, ordinador 
amb connexió o lo xarxa de l'A¡unlamenl i accés o! correu electrònic, 
impressora i material d'oficina necessari, per lai de poder fer una 
lasco de represenloció del col·lecliu dels lreballadors d'oques! ojun
lomenl en lo mesuro de les disponibililols exisfenls. 

Es disposarà d'un crèdit mensual de 40 hores per o l'exercici de 
!es funcions de represenloció, així com lo possibilitat d'acumular !es
hores corresponenls o altres membres dels representants legals dels
lreballodors, prèvia comunicació, amb una antelació de Ires dies
nolurols, o l'A¡unloment.

Els delegols de la secció sindical, sempre que hagin concorregut 
o les eleccions i hagin obtingui com o mínim el 10% dels vots, lindron 
dret o un crèdit horari de 30 hores mensuals.

Article 37. Obligacions sindicals 
Els represenlonls dels lrebollodors, amb independència de la 

seva obligació de complir i respeclar el que s'hagi poclol en l'àmbit 
de les seves compe!ències, s'obliguen expressament o: 

l .  Desenvolupar tosques d'esludi, !reball i osslslència o l'acció 
dels lrebollodors. 

2. Guardar secrel professional, individualment i col·leclivo, en
Ioles aquelles molè1ies que !a corporació els faci saber amb
coròcler confidencial. 

3. Nolificor o lo corporació qualsevol canvi de membres que s'hi
produeixi.

4. Per pc11I de CUP, nomenar un observador, sense formar parl de
l'òrgan de selecció, que acluorà o lílol individuo\ amb veu i
sense vol o !ols els processos de selecció de personal.

Ar!icle 38. Assemblees 
El personal ol servei de l'Administració local podrà exercir el seu 

dret o reunir-se en assemblea d'acord amb el previs! o lo normativa 
d'aplicació per o coda col·lecliu, amb un preavís de 48 hores 
adreçat o Recursos Humans, en el qual s'especificarà l'ordre del dia 
i lo solo on tindrà lloc. Per o la realització d'aquestes assemblees es 
gaudirà d'un !oioi de 20 ho,es anuals. les assemblees es convocaran 
a !es hores que menys afectin els serveis. 

Article 39. D rel a la vaga i la manifestació 
Els empleats públics podran exercir el seu drel o lo vaga d'acord 

amb el previs! o lo legislació vigent. 

En cos de vogo es constituirà e! comilè de vago, d'acord amb !es 
previsions de la normativa vigenl,que porl1ciparà en lo determinació 
dels serveis mínims que s'eslab!eixin. 

CAPITOl VI 
Regim disciplinari 

Article 40. Règim disciplinari del persono/ 
El règim disciplinari del personal funcionari de l'A¡untament de 

Calafell s'adequarà al que preveu e! capítol 7 de! lifo! 5è del Decret 
214/1990 i, si s'escau, o lo Uei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals. 

AlTRES DISPOSICIONS 
Disposició addicional l o. Mesures extraordinàries per o lo 

reducció del dèficit públic 
Toles les referències o imporls i quonlifols conlingudes en els 

p1esenls acord han eslol fixades d'acord amb el Real decrel llei 
8/20 l O, de 20 de maig, de mesures exlroordinòries per o lo 
reducció del dèficit públic, i es per això que les paris signanls dels 
presenls pocles (conveni} es comprometen a revisar�les un cop desblo
quejades les mesures de conlenció del dèficit públic. 

Disposició addiciono! 2o. Valoració de llocs de lretx:111 
les paris signonls del present Acord acorden cons!iluir uno 

comissió de valoració de llocs de !reball, al dia següenl o lo seva 
aprovació, per Iol d'iniciar un procés per o lo revisió i cotologoció 
dels llocs de !reboll de Iaio lo plonlillo de l'Ajunlomenl de Calafell 
amb !es odop!ocions singulars retribulives que escaiguin o f¡ 
d'adaptar els llocs de !reboll o lo verdadera noturoleso de les funcions 
assignades ol personal al servei de !o corporació, amb garantia de 
montenimenl de poder odquisiliu actual. 

Aquest esludi te corn o finalilal adequar el conlingut de tols els 
conceptes salor1als o lo realilol de la finolifol o que responen. 
Concrelomenl s'haurà d'onolilzor lo possibilitat d'inlegror un percen
tatge de l'actual complement de produclivilat ol complement 
especific, quan es retribueixin en concepte de produclivilol fadors 
relacionals amb el lloc de treball que responen o lo definició del 
complemenl especific, amb l'observança dels l!mils eslob!erts per lo 
normativa vigent en !a matèria, i sempre que no contravingui les 
disposicions de! Real decrel llei 8/2010, de 20 de maig, de 
mesures exlroordinòries per o lo reducció del dèficit públic. En aquest 
supòsil, els imperis de lo parl de produciivilot que per !o seva nolu-
raleso s'han d'integrar ol complement especific seran de coneixement 
dels represenlonls dels lrebolladors que podran emetre informe ol 
respecte. 

En tol cas es lindron en comple factors com els coneixemenls 
acadèmics, lo li!uloció, lo formació especifico del l!oc de !reboll, l'oc
tualilzació de coneixements, lo complexitat de !es !osques, el període 
d'adaptació, l'experiència, l'enforn de treball, l'horari i lo complexitat 
d'eines o utililzor, enlre d'ohres. 

l'A¡untoment goronlirà la participació del represenlanls dels frebo
l!odors en l'elaboració de l'estudi de valoració de llocs de !reball i 
organització interno. A Iol efecle s'acorda lo porlicipoció de 3 repre
senlonls, representant en la mesuro del possible Ioni ols sindicals 
representonls o lo Junlo de Personal i Comitè d'empresa com els dife
renls col·leclius !policia local, cos odminislrotiu i personal tècnic), que 
rebran lo foimació tècnica necessària per dur a !erme les seves 
funcions. Aquest estudi es realitzarà amb l'ossessoromenl de profes
sionals externs independents . 

Disposició lronsilòria la. Fons de modernilzació 
l'actual fons de modernilzació quedo provisionolmenl congelo! 

amb els imperis solisfels o l'últim exercici sense que en cop cas es 
pugui generar cop nou drel, fins a que tingui lloc valoració de llocs 
de !reboll. 

El pagament s'haurà de fer efectiu junl amb lo nòmina del mes de 
març. Es garanteix ol personal que hagi cesso! lo seva pres!ació de 
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serveis en  l a  dolo de  cobromenl, l o  percepció de l o  parl proporcional 
que els correspongui 

En qualsevol cas oques! fons a parlir de 201 l serà subsmu·il per 
lo pago d'lncenlivac16 regulada a l'orlide 21 de! presenl Acord. 

Dlsposidó lronsilòrio 2a. Reorganització de la plonfi!lo i convo
catòria de places 

S'acordo que duran! !a vigència del presenl acord es convocaran 
places de personal auxiliar adminislraliu, personal administratiu i 
personal tècnic. Aquest procés s'iniciarà duran! l'últim lrimes!re de 
2010. 

Disposició lronsilòrio 3a. Condicions especifiques Policia local 
S'acordo prorrogar els efectes de l'ocluo! annex de lo policia 

local fins a l'aprovació del nou annex. 

Annex l 
Fons social 

El fons d'acció soci o! és una presloci6 econòmica que té com o 
finolilot compensar parl de les despeses que o lo persono sol·licifanl 
li hagi ocosionol alguna o algunes de les modolitols previsles. 

les quanties destinades o les diferents modo!itols d'ajuts són les 
determinades o cada modo!ilal. 

En cos de no lenir suficients recursos econòmics per ofendre !es 
peticions en !o seva tolali!al, la Comissió de fons social establirà el 
procediment que es consideri oportú per iai que Iols els parlicipanls 
puguin percebre almenys una parl de la modolitol d'ajul sol·lici!ado. 

En el cos que es produeixi un romonenl, !es comissions d'acció 
social podran acordar lo redislribuci6 d'oqueslo quonlio solo els 
mateixos criteris d'acció social que resultin. 

Requisils generals 
l . Té dret a lo percepció del fons social, en les seves diferenls 

modalitals, lot el personal ol servei de lo corporació, llevat el 
personal conrroclot a l' emfXlromenl de do!acions, assignacions 
o subvencions olorgodes per enfilats o organismes locals,
comarcals, provincials, eslotal, supereslalges o de lo
Generalitat de Catalunya, en situació de servei ocliu, o, en el 
seu cas, sense suspensió de conlrocle, amb un mínim de 6
mesos d'onligultol o lo dara de petició.
També tenen dret als o¡uis el personal al servei de la corpo
ració que es !robi en situació d'incapacilal temporal i en
excedència volunfàrio per lenir curo de familiar fper tenir cura
d'un fill o filio i per tenir curo d'un familiar incapacitat fins ol
segon grau). El lemps que es romongui en aquesta situació es 
considerarà lemps de serveis prestals

2. En el cos que hi hagi més d'un membre de lo unilof familiar
!rebollant ol servei de la corporació, només un d'ells podrà
demanar l'ajut per a un mateix supòsll de fel i causonl. En cos
de discrepància tindrà dret o l'ojul aquell que acrediti,
miljançonl lo documenloció oportuna, lo guarda i custòdia
quan el/lo fill/a sigui menor d'edal o !o convivència en e! cas
que oques! sigui major de 18 anys.

3. Consmueix lo unilal familiar, ols efectes d'oquesfes bases, el 
funcionari o interí i el !oborol, el seu cònjuge o parella de fet i
els fills, filles o altres familiars que conviuen a la moleixa llor i
que depenen legalmenl i econòmicament de lo persono
funcionària i/o inferina o personal laboral. A oques! efecle, si
escau, es reque1irà l'aporlació de! certifica! de convivència.

4. Es presentorà una sol· licitud diferent per cada ajul i causant, i
no se'n podrò sol·licitar més d'un pel mateix supòsil de fel i
causonl.

5. El premi de ¡ubilació no procedirà en el supòsit de jubilació
voluntària.

6. Pel que fa als a¡uts odontològic i per pròlesis oculars o audi
lives i el d'esludis universiloris, independentment que pel
sisfemo de Segurelol Social, de l'ICASS o d'algun ahre orgo·

nisme o sistema mutualislo de coràder públic se li hagi 
concedit el mateix ojul i pel mateix concep!e, se f¡ concedirà 
la diferència amb l'import o els impo1ls que els correspondria. 

7. Toles les referències als fills o filles en les bases específiques 
s'entendran feies foni ols biològics com als odoplals o en règim
d'acolliment permanent o preadopliu o tutelo.

A¡uda o discopocilals físics i psíquics 
Als lreboHadors que tinguin a còrrec seu, convivlnl ol mateix 

domicili, fills discaJXlcilals físicament i/o psfquicament se'ls abonarà 
lo quanli!ol de 180 euros mensuals sempre que la incapacilat no rebi 
ingressos superiors ol solari mínim inferprofessional. 

la incapaci!al s'haurà de juslificor miljonçonl informe oficial. 

A¡uda per naixement o adopció d'un fiU 
S'atribuirà la quanlilot de ) 34,40 euros pel naixemenl o 

l'adopció de coda fill/o. 
les pelicions s'hauran de presenlar dins els tres mesos següenls a! 

naixement o l'adopció, ocreditan!--lo amb la corresponen! documen
tació. 

Ajuda per a guarderies Als lreballodors que tinguin o còrrec seu 
fills d'edol compresa entre J i 3 anys, se'ls abonarà les següenls 
quantitats: 

l . 67 ,20 euros mensuals per despeses de guarderia {jornada 
completo}. 

2. 36 euros mensuals per despeses de guarderia {mit¡a jornada}. 
Les despeses s'acreditaran mensualment.
lo durada de l'ajudo s' enlendrà fins o lo data en que se'ls admeli

o l'escolo pública com a alumnes de P-3º.

Ajudes per a estudis
Ajudes per estudis reglats imparlils per cenlres docenls públics, 

concerlals o privals, amb jusllficació de mofriculoció de curs /ec/iu 
vigent. 

Estudis primaris per a fills de personal de l'Adminislroció locol: 
90 euros, per curs i beneficiari. 
Estudis secundaris obligoloris per o fills de personal de 
l'Administració local: 134,40 euros anuals per curs i benefi
ciari. 
Es!udis secundaris no obligatoris per a personal de 
l'Administració local o fills: 180 euros per curs i beneficiari. 
Accés a lo universilal per o majors de 25 anys per a persona! 
de l'Adminislració local: 180 euros anuals per curs i benefi
ciari. 
Estudis universitaris per o personal de l'Administració local o 
fills: 224,40 euros anuals per curs i beneficiari. 

Foment educatiu 
El persono! o! servei de l'Administració !oca! gaudirà de molricu!a 

gra1u·1la dels imfX>rts finonçals per l'Ajunlomenl respecte a lo inscripció 
del personal en cursos de Iota mena orgonilzals i finançats per l'àrea 
de serveis culturals de l'Ajunlomenl, respecle a lo cobertura de plaço 
sol·licitada una vegada finalitza! el !ermini d'inscripció i abans de 
l'inici del curs. 

Aquesta milloro, independent de les obligacions contreies en 
molèria de formació i perfeccionomenl de! persona! de l'Adminisfració, 
està condicionada ol compliment dels següents requisils: 

a. Existència de voconls una vegada exhauril el !ermini d'ins·
cripció i pagament dels drets de mofrfcula.

b. Coberlura mínima de places per o lo realilzoció del curs
segons lo malriculació d'alumnes dins el !ermini d'inscripció.

c. Rigorós drel d'inscripció d'acord amb lo dara de presenlació
de la sol· licitud, sense que en cap cos pugui incrementar-se el 
nombre màxim previsl d'alumnes per curs. 

Ajudes per a pròtesis 
Els frebolladors lindran drel o sol·licitor i obrenir !es següenfs 

ajudes, feninl en compte que el perí.xfe de carència de coda una 
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serà de l any o\:xJns d'optar o una nova ajudo. Es ¡uslificarò l'ojul 
prèvia presentació de lo coiresponenl factura, que en Iol cos haurà 
de ser de l'any nolurol o de! darrer mes de l'onuolitol onlerior. 

Ulleres i lenlil!es: 
Als !reballodors que hagin d'adquirir o renovar les ulleres o 
lentilles, se'ls abonarà un 50% de lo despesa fins o un màxim 
de 72 euros prèvia presentació de lo corres¡:x,nent focluro. 
En el cos que un lrebol!odor necessm ulleres amb dues graduo· 
cians diferenls, es podran concedir dos o¡uls, si són per o lipus 
de graduació diferent. 

Pròtesis denlols i empos!omenls 
l'Ajunlamenl, contra facturo i ¡uslificanl mèdic que haurà de 
presentar lo persono interessada, abonarà fins o un 50% de lo 
facluro, amb un límil de 225 euros. 
S'acceplaron diferenls faclures d'una moleixo inlervenció, 
realitzada froccionodomenl, prèvia presentació d'un pres
suposi global i del juslificanl mèdic corresponent". 

Aparells ortopèdics: 
En Iols els ohres cosos de necessito! d'aparells 01lopèdics, 
l'aportació de l'Ajunlamenl es fixarà d'acord amb les seves 
circumsfòncies, i seguin! una fXJUla similor o l'ofXJ1lol on!erior. 

A¡ul per ¡ubilaci6 
El personal ol servei de l'Ajuntament es jubilarà quan compleixi 

l'edat lego!menl esloblerlo per Uei, si bé podrà acollir-se o lo jubilació 
onlicipoda, dinfre del morc legal que hi hagi o coda mamen!. 

S'abonarà l'import íntegre de l'úhim mes en el qual es produeixi 
la jubilació, aixi com un premi per jubilació, segons els anys de 
serveis comp!erls a l'odminislroció: 

Anys de servei 
35 o més: 
30-34: 
25·29: 
20-24:
15·19:
12·15:

lmporl 
7 mensualilals 
6 mensuoli!ols 
5 mensuoli!ols 
4 mensuoli!ols 
3 mensualitals 
2 mensuolitols 

Aquest drel es reconeix en les moleixes condicions econòmiques 
ol personal ol servei de lo corporació que exlingeixi lo seva relació 
de servei per moliu de gran invalidesa o invalidesa permanent total o 
obsolulo. 

En el seu cos, els drels econòmics que resuhen del presenl orlide, 
podran exlernalilzor-se amb \'enlifol asseguradora en lo formo i les 
condicions esioblerls o lo legislació vigenl. 

A¡ut per onliguilol 
El personal ol servei de l'Ajunlamenl, en situació de servei ocliu, 

que compleixi l' onliguilol de serveis efectius o la corporació, tol com 
s'indico o continuació, lé dret dins !'anuolifol següenf ol fel cousonl 
ols ojuls següents: 

25 anys de servei: una pago de 240 euros per una solo vegada. 
30 anys de servei: una pago de 300 euros per una solo vegada. 
35 anys de seivei: una pago de 360 euros per una solo vegada. 
40 anys de servei: i una fX)go de 420 euros per una sola vegada. 
les quon!ies assignades s'incrementaran o parllr de coda onuo-

lilal nolurol següenl o lo vigència del Conveni d'acord amb el principi 
d'o¡uslor-se, Ioni com sigui possible, o l'enlorn socioeconòmic de 
Catalunya. 

A parli r de l' l de gener de 2012 s'acorda augmentar els 
esmenlols impa1ls d'acord amb el que s'esrobleix o conlinuoció: 

Ajudo o discapoci!ols físics i psíquics 
Als lrebo!lodors que tinguin a còrrec seu, convivinl al moleix 

domicili, fills discopocilols físicament i/o psíquicomenl se'ls abonarà 

lo quanlilol de 195 euros mensuals sempre que lo incopocilot no rebi 
ingressos superiors ol salari mínim inlerprofessionol. 

lo incopocilal s'haurà de juslificor mii¡ançanl informe oficial. 

Ajudo per naixement o odop:ió d'un fill 
S'atribuirà lo quonlilot de 145,60 euros pel noixemenl o 

l'odopci6 de coda fill/o. 
les pelicions s'hauran de presenlor dins els Ires mesos següenls ol 

naixement o l' odop:ió, acredi!ont-lo amb lo corresponen! documen
loció. 

A¡uda per o guarderies Als lrebollodors que linguin o còrrec seu 
fills d'edol compresa entre l i 3 anys, se'ls abonarà les següenls 
quanlilols: 

l .  72,80 euros mensuals per despeses de guarderia ljornodo 
comp!elo}. 

2. 39 euros mensuals per despeses de guarderia (miljo jornada}.
les despeses s'acreditaran mensuolmenl.
la durada de l'ajudo s'enlendrò fins o lo doto en que se'ls admeti

a l'escolo pública com o alumnes de P -3'. 

A¡udes per a esludis 
A¡udes per es!udis reg!ols impartits per centres docenls públics, 

concerlols o privols, amb ¡uslificoció de molriculoció de curs !ecliu 
vigent. 

Estudis primoiis per o fills de persono! de l'Adminislroció local: 
97,5 euros, per curs i beneficiari. 
Esludis secundaris obligoloris per a fills de personal de 
l'Administració local: 145,60 euros anuals per curs i beneficiari. 
Es!udis secundaris no obligatoris per o personal de 
l'Adminislració local o fills: 195 euros per curs i beneficiari. 
Accés o lo unive1sitol per o majors de 25 anys per o personal 
de l'Adminislroció local: 195 euros anuals per curs i beneficiari. 
Estudis universitaris per a personal de l'Adminislroció local o fills: 
243, 10 euros anuals per curs i beneficiari. 

Fomenl educatiu 
El personal ol servei de l'Administració local gaudirà de malfícu!a 

gra1u·11a dels imporls finançols per l'A¡unlomenl respecte a lo inscripció 
del persono! en cursos de Iola meno organilzols i finonçals per l'àrea 
de serveis cuhuro!s de l'Ajunfomenl, respecte o !o cobertura de plaço 
sol·licitada una vegada finalitzo! el !ermini d'inscripció i abans de 
l'inici del curs. 

Aquesta milloro, independenl de les obligacions contreies en 
molèria de formació i perfeccionament del personal de 
l'Adminisfroció, es!ò condicionada ol complimenl dels següenls 
requislls: 

a. Exislèncio de vacants una vegada exhaurit el termini d'ins
cripció i pagament dels dre!s de mo!rículo.

b. Cobertura mínima de places per a la realització del curs
segons lo molriculació d'alumnes dins el termini d'inscripció.

c. Rigorós dret d'inscripció d'acord amb lo dola de presenfoció
de lo sol·licitud, sense que en cop cos pugui incremen!or-se el
nombre màxim previs! d'alumnes per curs.

A¡udes per o p1òlesis 
Els lreba!lodors tindran drel o sol·licitar i obtenir les següenls 

ajudes, teninl en comple que el període de carència de coda una 
serà de l ony abans d'optar a una nova ajudo. Es juslificarò l'ojul 
prèvia presenloció de lo corresponen! focluro, que en Iol cas haurà 
de ser de l'any natural o del darrer mes de l'onuolilol onlerior. 

Ulleres i lenlilles: 
Als lrebol!adors que hagin d'adquirir o renovar les ulleres o 

lentilles, se'ls abonarà un 50% de lo despesa fins a un màxim de 78 
euros prèvia presenloció de la corresponent facturo. 

En el cos que un lrebollodor necessili ulleres amb dues gradua
cions diferenls, es podran concedir dos ojuls, si són per o lipus de 
graduació diferenl. 
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Pròlesis denlols i emposlomenls 
L'Ajuntament, contra facturo i juslificonl mèdic que haurò de 

presenlor lo persona inleressada, abonarà fins a un 50% de lo 
facluro, amb un límil de 250 euros. 

S'accepfaran diferents faclures d'una mateixa intervenció, 
reolilzodo fraccionadomenl, prèvia presenlació d'un pressupost 
global i del justificant mèdic corresponenr. 

Aparells ortopèdics: 
En Iols els olrres cosos de necessilof d'aparells orlopèdics, l'apor· 

loció de l'A¡unlomenl es fixarà d'acord amb les seves circumsfòncies, 
i seguin! una paula similor o l'oporlal anterior. 

A¡ul per jubilació 
El personal ol servei de l'Ajunlamenl es jubilarà quan compleixi 

l'edo! legolmenl esloblerlo per Uei, si bé podrà acollir-se o la jubilació 
onlicipodo, dinlre del morc legal que hi hagi o coda moment. 

S'obonorò l'imporl íntegre de l'últim mes en el quo! es produeixi 
lo jubilació, oixi com un premi per ¡ubiloció, segons els anys de 
serveis complerls o l'Administració: 

Anys de servei lmporl 
35 o més: 7 mensualilols 
30-34: 6 mensualitats 
25-29: 5 mensuolitols 
20-24: 4 mensualitats 
15-19: 3 mensuolilols 
12-15: 2 mensualitats 
Aquest drel es reconeix en !es mo!eixes condicions econòmiques 

al personal al servei de !o corporació que exllngeixi lo seva relació 
de servei per moliu de gran invalidesa o invalidesa permanent !oioi o 
obsolulo. 

En el seu cas, els drels econòmics que resulten del present orllcle, 
podran exlernolitzor�e amb l'enlilol asseguradora en lo formo i les 
condicions estoblerls o lo legislació vigent. 

Ajut per anliguilot 
El personal ol servei de l'Ajuntament, en sifuoció de servei actiu, 

que compleixi l'onligui!ot de serveis efectius a lo corporació, Iol com 
s'indico a conlinuació, lé dret dins l'anuolilol següenl ol fel causant 
ols ajuts següenls: 

25 anys de servei: una paga de 260 euros per una solo vegada. 
30 anys de servei: una ¡xiga de 325 euros per una solo vegada. 
35 anys de servei: una pago de 390 euros per una solo vegada. 
40 anys de servei: una ¡xigo de 455 euros per una solo vegada. 
les quanties assignades s'incremenloran a po1llr de cada anua-

litat nolural següent o la vigència del Conveni d'acord amb el principi 
d'o¡uslor�e. Ioni com sigui possible, a l'entorn socioeconòmic de 
Cololunya. 

Annex 2 
Reglament de formació A¡untament de Calafell 

Tilol 1. Definició i funcions 

Article l. Definició 
Es reconeix lo formació com un dret i un deure del personal. Per 

Ioni, l'Ajuntamenl goronlirò el dret de lots els emp!eols o assistir o 
accions de formació i reciclo!ge i qualsevol acció formoliva en 
general, odequols ol seu nivell, colegorio i condicions professionals, 
en un p!o d'iguolral, amb la finalitat de millorar l'eficiència profes
sional dels recursos humans de l'Ajuntament de Calafell. 

S'entén com o accions formatives susceplibles o aquesl 
reglament, aquelles que es reolilzin per lo formació dels lrebollodors, 
i per lo seva milloro professional, quedonl·ne excloses les formacions 
destinades a obtenir una lilu!oció universilòrio, i l'accés o lo univer
sllol per majors de 25 anys, que tan sols podran acollir-se o l'o¡ul 
social corresponent, d'acord amb e! conveni i pocles actuals. En cop 
cos serà compatible, per una moleixo acció formolivo, acollir-se o 
aquest reglament i a l'ojul universilari de fons social. 

Article 2. Comissió de Formació: 
lo comissió de formació és l'òrgan de representació paritària, és 

o dir, conslilu'il per represenfanfs dels treballadors i lrebo11odores i els 
represenlanls de l'o¡unlamenl que també ho son a lo Taula General 
de Negociació. Aquesla comissió, de nalurolesa consultiva, lé la fino
lilol de fer un seguimenl de les decisions que es prenen en mofèiio de 
formació a l'Ajunlomenl de Calafell, les seves principals funcions són:

Participar en l'elaboració lo proposta de Pla de Formació anual, 
que aprovarà, si s'escau, l'òrgan compelenl en lo matèria, 
Po1licipar en el seguiment de l'execució dels Plans de Formació. 
Avaluar les accions formalives i les repercussions que aquests 
fenen en el funcionament de l'Ajunlomenl. 
Atendre i proposar solucions o les queixes i reclamacions que 
puguin p!anlejor"Se en el desenvo!upomenl dels Pions de 
Formació. 
lncorfX)ror aquelles millores que es creguin convenienls pel 
correc!e Íuncionomenl del Pla de Formació i que permetin un 
millor oproÍilomenl. 
Porlicipar en l'avaluació de !o quolilol de les accions formatives 
quant o coollnguls, me!odologia, professoral, elc. 

Títol 11. Composició de lo comissió de formació. drets i obligacions 
dels mateixos 

Article 3. Composició 
lo Comissió de formació esfarò formada per 6 membres dels 

quals 3 representaran l'A¡unlomenl i lo reslo ols lrebollodors (formols 
per membres del CUPI, així com lo secrelòria de lo comissió, lo quo! 
tindrà veu però no dret o vol. 

El Comitè Unitari de Personal, presenlorò un escril amb la 
proposta dels membres que s'adscriuen a lo Comissió. Qualsevol 
modificació, serà comunicada pel CUP i de !a mofeixo manera. 

Podrà incorporar -se un assessor per a cada una de les polls impli
cades. 

Títol lli. Funcionamenl 

Article 4. Convocatòria 
lo Comissió de formació es convocarà amb caràcter ordinari 

trimeslra!menl, l amb caràcter exlraordinari coda vegada que una de 
les ports ho sol·licitin. 

Article 5. Actes 
l'acta de lo comissió, una vegada elaborada, es remefrà com o 

esborrany a coda un dels membres de lo comissió, que tindran 7 dies 
· naturals per o reolilzar qualsevol aclorimenl de lo maleixo. Una
vegada finalitzat el !ermini, i si no exis!eixen al·legacions per escrit,
es donarà per definilivo l'octa.

Cada reunió de la comissió s'iniciarà amb lo lectura i aprovació
de l'oda anterior, i se signarà per Iols els seus membres.
Poste1iorment, el/lo secretari/a forà arribar una còpia a coda un dels
integrants de lo comissió.

Tíiol lV. Classificació de les accions formallves. 

A1ticle 6. Clossilicoció 
les accions formolives es closslficoron en; 
Obligatòries: Aquelles accions de formació o reciclatge 

necessàries per o lo realilzació de les lasques pròpies del lloc de 
treball. Aquestes accions formatives es realilzoron o instància de 
l'Ajuntament. 

Voluntàries: 
B. l .Relacionades amb el lloc de !reboll: lo finolilol d'aquesls serà

lo d'aconseguir noves eines, lècniques o apliluds per desen
volupar la lasco reahlzodo en el mamen! de lo sol·licilud de 
lo formació. 

B.2.Dirigídes a la promoc16 professionol: la finalilal d'aquesls
serà la de pc<ler adquirir la formació necessària pel desen-
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volupomenl, e n  u n  fu!ur, d'unes lasques englobades en una 
plaço de rang superior a l'aclual en l'Ajunlomenl de Calafell. 

Article 7. Horaris i compensació horària 
les accions formolives esmentades en l'opa1lol A, de l'orlide 6, 

hauran de realilzor·se dins de lo jornada laboral. Quan, de formo 
excepcional, es reolilzin fora de l'horari de !reball es procedirà a !o 
compensació horària equivalent o les hores requerides per o assisfir
hi. tossistèncio o aquestes accions formalives serà d'obligat 
complimenl. Si els empleats que no ossisleixin o lo formació, hauran 
d'informar dels motius a! departament de recursos humans (miljonçont 
informe del treballador, amb el visi-i-plou del cop de deparlomentJ. 

Les formacions de l'aportat B. es realitzaran preferenlmenl fora da 
lo jornada laboral, excep!e en drcumslàncies que ho Impedeixin. En 
qualsevol cos, el nombre d'hores de formació que es!oron dinfre de 
lo jornada laboral per aquest lipus de formació serà de 40 hores 
anuals per trebol!odors. Una vegada supera! oques! límil, lo resto 
d'accions formofives que faci el treballador o lrebo!lodoro hauran de 
ser fora de lo seva jornada laboral hobiiual. 

En els cosos exposols onleriorment, sempre que l'acció formofivo 
es dugui o ferme dinlre de l'horari laboral. lo instància anirà acom
panyada del visi i plou del Direclor/o de Serveis de l'àrea o lo que 
pe1!ony el lreboUodors, així com del regidor/o responsable. En els 
cosos en que no sigui concedit l'esmenlol visi i plou, podrà iguolmenl 
adreçar-se lo instància o lo meso da formació per lo! que orbilri en lo 
siluoció. 

les formacions conlemplades en l'aporlal B.2. hauran de 
realitzor--se fora de lo ¡ornada laboro!. En els cosos en que només 
sigui possible reolilzor aquesls cursos dins !o jornada laboral, haurà 
d'estor supedito! o !es necessílols del servei i s'haurà d'es!ablir lo 
formo de recuperar les hores de lreboll deslinades o lo formació. 

El Depo1lamenl de RRHH, serà l'encarrego! de veillor perquè les 
compensacions horàries, conlemplodes en els paràgrafs an!eriors, es 
realitzin de lo formo que menys dificuhi el servei, i atenent, en lo 
mesuro en que sigui possible, o lo preferència dels inleressols. 

En cop cos lo porlicipació en un curs de formació dels enquo· 
drols o lo categoria 82 suposarà l'abonament d'hores o serveis extra· 
ordinaris. 

T ítol V. Procediment 

Arlide 8. Procediment per a la pelició d'accions formatives. 
El procedimenl per o porlicipor en qualsevol de !es accions formo

lives recollides en el presenl Reglament és el següenl: 
1. lnslàncio demononl l'ossislèncio ol curs, amb el vist+plou del

Director/o de Serveis on esligui odscril el lrebollodor o !rebo·
llodoro que fo la pelidó, oixi com del Regidor/o responsable,
exceple que l'acció formolivo tingui lloc fora de l'horari laboral
i sense cop cosl per oques!o Administració de l'Ajunlomenl de
Calafell.

2. Tofa instància haurà d'adreçar-se ol Departament de RH, i
s'haurà de presenlor amb una onel·lodó de 15 dies hàbils, en
els cosos en que s'hagi d'abonar una quota d'inscripció o
malfículo. En el cos de cursos grotu·11s, es presentarà instància
amb una on!elació mínima de 5 dies hàbils.

3. El Oeporlamenl de RH s'encarregarà de fer l'acord i notifico·
dons pertinents, i avisarà o l'interessat/o amb un mínim de 24 
hores abans de començar l'acció formolivo.

4. En finalitzar el curs s'haurà de lliurar ol deporlamenl de
recursos humans un còpia del cerlificol d'ossislèncio i/o opro
filomenl, per Iol de verificar lo efeclivo realílzoció de lo
formació i lo inclusió en l'expedient personal del lrebollodor.

T í!ol VI Finançament 

Article 9. Finonçomenl d'accions formatives 
o} Formació d'interès corporoliu (apario! A de l'or!ide 6):

les despeses de molricu!o es pagaran ol l 00% del seu cost i
es gestionarà des del Departament de RRHH.

b} Formació d'inlerès per ol servei i per ol lrebal!odor o per !a
correra odminislrolivo i promoció professional (aporia! B de
l'artide ó}:
En les formacions esmentades en l'aporta! B l y B2 lo despesa
màxima destinada o accions formolives que es podrà olorgar
per o coda lrebollodor per oques! lipus de formació serà de
60euros anuals, que constaran degudament consignols o les
poctides pressupostàries corresponenls i que es revisaran
onul ·lomenl, sense que aquesta quonlilol pugui ser acumulable
ni lronsferible, fenl·se càrrec el lreba!lodor de lo diferència que
hi pugui exislir. En el cos d'accions formolives del lipus B.2
lorlide 6), si el lreboHodor en el !ermini màxim d'un any o parli r
de l'acabament de lo formació, sol·licito o l'Adminis!roció la
boixa voluntària, es deduirà l'import oforgol ol lrebollodor,
enlenen que la finolilol confemplodo en l'orlide descril onte
fiormenl, no s'ho assolit.

T irol VIL Dietes, desp!oçomenls i ollres despeses 

Article l O. Die/es i Desplaçomenls 
Pels cursos esmenlols en l'oporlat A de 1'011. 6, els obligoforis, 

sempre i quan es facin fora del municipi, es pagaran les dieles i 
desplaçaments en lo seva lotolilot, si s'escau. El pogomenl es 
lromílorà des del deparlomenl ol que perlonyi el lrebol!odor. 

Pels cursos esmenlols en l'oporlol B, els vo!unfaris, l'Ajuntament es 
forà còrrec dels desp!oçomenls, i queden excloses les diefes. 
L'Ajunlomenl es forà còrrec dels desp!oçomenls en els cursos no supe
riors o 80 hores de duració. 

Els impo1ls de les diefes seran els que l'A¡unlomenl lingui eslob!erls 
en coda moment. 

T ílol VII. Ce1lificocions 

A1lide l l . Certificacions 
Es podran ob!enir certificacions d'aquells cursos que pugui 

gestionar directament l'A¡unlomenl: 
Ce1lifícot d'ossislèndo: per ossislir, almenys, ol 80% de les hores 

totals del curs. 
Certifico! d'aprofitament: per assistir, almenys, ol 80% de les 

hores !oiois del curs, i superar una provo final. 

T ítol VIII. Avaluació 

Arlicle 12. Avafuació i Seguimenl 
Anuo!menl es realitzarà una memòria en què es recolliran !es 

accions formatives realilzodes, els coslos de les maleixes, els resullols 
de les ova!uocions dels cursos i dels alumnes, i Ioles aquelles dades 
que es considerin d'inlerès. 

Disposició addicional l 
Aquesl reglament desenvolupo l'articulat reflectit en el Conveni 

Col·lecliu l Pocies Socioeconòmics en vigor d'oqueslo institució, 
articles 35 i 30 respeclivomenl. Així doncs, o po11ir de l'aprovació 
d'oques! reglamen! serà el 1eferenl legal bàsic per dur a !erme lo 
formació. 

Disposició addicional 11 
En lo voluntat d'atendre les necessi!ols reals de formació per parl 

dels emp!ea!s d'oquesla Adminislroció, des del Deporlament de RH 
es podran enviar enquestes als resfX)nsobles de Deparloment perquè 
es facin les sol·licituds corresponenls. Aquesles enquesfes seran 
d'obligol compliment i es donarà compte del 1esuhol de les sol· licituds 
a lo Comissió de formació. 

Disposició addicional Ill 
lo Comissió de Formació podrà decidir, en ú!rimo inslàncio, 

sobre les pelicions de formació denegades, si el treballador o lrebo
lladoro que ho demano! !o formació ho sol· licito expressament o lo 
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comissió, o través dels membres de !o Comissió o o través del depar
tament de RRHH. 

Disposició addiciona! 1V 
S' el·laborarò un Reg!omenl de formació especific per el cos de 

Policia Local de l'Ajunlamenl de Calafell, que s'odjunlorà o aquest, 
en formo d'annex. 

ADMINISTRACIÓ LOCAL 

CONSELLS COMARCALS 

20 l l /381 O - CONSEll CO/v\ARCAL DE 1A TERRA AlTA 

Edicte 

Rendils els comp!es comarcals anuals corresponents o l'exercici 
de 20 l O, junlomenl amb Iols els seus juslificonls i el diclamen emès 
per !o Comissió Especial de Campies, queden exfX>SOls ol públic o 
lo Secretaria d'oques! Consell per un termini de quinze dies. Duronl 
aquest !ermini i vuit dies més, es podran formular les objeccions i 
observacions que es considerin oportunes. 

Gandesa, 24 de març de 20 l 1. � El presidenl, AngeJ Feuòs i 
Tomàs. 

AJUNTAMENTS 

2011/3808 - I\IUNTAMENT D'AIMOSTER 

Edicte 

Per decret de l'Alcaldia de data l de març de 20 l l es va 
incoar un expedien! per donar de boixo per inscripció indeguda o 
lo persono que figuro empadronada en el padró d'habílonls muni
cipal sense tenir la residència efeclivo ol municipi {ari. 54 del 
Reglament de població). Aquest Ajuntament vo intentar notificar, o lo 
persona ofectodo, que després es dia, lo corresponent profX)slo de 
boixo del padró d'habitants. Com que aquesla notificació no es va 
poder realitzar en no !robor-se lo persona interessada ol seu 
domicili, mit¡ançanl oques! edicle se li comunico que disposo d'un 
termini de l O dies per manifestar si esfó d'acord, o no, amb l'es+ 

mentodo boixo del padró d'hobitonls d'oques! municipi. En cos que 
no hi estigui d'acord, pol presentar les al·legacions, documents i 
justificacions que consideri odien1s per acreditar lo residència en 
aquest municipi. 

En cos que sigui procedent lo baixo de lo inscripció fXJdronol 
ossenyolodo, col que sol·liciti l'olla en el padró d'habitants del 
municipi en què resideixi. Aquesl lràmil poden rea!ilzor-lo bé o l'ojun
lomenl d'olla o bé o l'Ajuntament d'Almoster. 

la persono interessada és lo següent: 
FLOREA POPESCU 

Almoster, 24 DE lv\ARÇ DE 20 l l .  - r alcalde, Angel Xilré Arroyo. 

2011 /3828 - AJUNTAMENT D'AMPOSTA 

Anunci 

Aprovades per lo corporació, en sessió dula o terme el dia 1 7  
de març de 201 1 ,  !es bases específiques per a l'olorgomenl de 
subvencions o cenfres escolars i associacions de mares i pares 

d'alumnes per o la realilzoció de programes i aclivitols per o l'any 
201 1 ,  es fon públiques per ol seu general coneixemenl. 

BASES ESPECIFIQUES REGUIADORES PER A 1A CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS A CENTRES ESCOIARS l ASSOCIACIONS DE 

lv\ARES PARES D'ALUMNES PER A 1A REALITZACIÓ DE 
PROGRAMES l ACTIVITATS PER A r ANY 20 l l 

Primera. Objecte 
l'objecfe d'aquestes bases és regular !a concessió d'o¡uls i 

subvencions econòmiques, que atorga l'Ajunfamenl d'Amposla per o 
lo realització de programes i aclivitols per parl dels Cenlres escolars 
i Associacions de mores i pares d'alumnes sempre i quan no figurin 
incloses en altres programes específics de l'A¡unfomenl. 

Segona. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d'aquesfes subvencions es lramifa en 

règim de concurrència compelillva. 

Tercera. Activi/als subvencionables preferents 
les aclivilals i conceptes susceplib!es de ser subvencionals seran 

Ioles aquelles organitzades pels centres escolars de! municipi excloses 
de les oclivitols leclives i curriculars, segons programo i memòria de 
!es oclivilals o realitzar enguany, oixi com, els projectes o programes 
singulars orgonilzols per les Associacions de mores i íXJres d'alumnes 
amb objectius semb!anls. 

Guaria. Finançament de les actuacions 
lo quonlia de lo concessió serà el resultonl de lo dis!ribució de !o 

consignació pressupostària de lo fXlílido corresponen! entre les 
sol·lici!uds presentades i en funció del pressuposi elegible. 

l'enfito! beneficiaria no està obligada a l'oporloció de recursos 
propis ol cos! de l'actuació. 

Aquesls ajuls són compatibles amb ohres ojuls deslinols o la 
maleixo actuació. 

En qualsevol cos, conjunlomenl amb els altres a¡uts, les quanlilols 
atorgades no podran excedir el cost !oioi de l'actuació. 

Cinquena. Beneficiaris 
1 .  Podran acollir-se o oques!es bases els Centres educatius 

d'Amposta, així com !es Associacions de mares i pares 
d'alumnes d'aquesls Cenlres. 

2. Obligacions especifiques dels beneficiaris d'aquestes subven
cions.
Els beneficiaris dels ajuls hauran de fer consfor o fofo lo 
producció gràfica (opuscles, fullets publlciforls o informatius) i
audiovisual el logolip i lo col·laboració d'oques! Ajunlomenl. 

Sisena. Sol-licituds 
l . Documentació: 

ol les sol·licituds, segons annex l degudament complimen
tades, s'hauran de presentar ol Regislre General de 
l'A¡unloment, en el benentès que en di!o sol·licilud s'inclou 
l'oulorilzoció per Iol que oques! Ajuntament pugui demanar 
el ceilifical de l'Agència Es!ofol d'Administració Tributària. 

b) Cos que el sol·licilanl sigui una associació, pressupost 
general d'ingressos i despeses de l'associació previs! per o 
l'any 201 l .

c) Fotocòpia del document de! CIF de l'entitat o associació o
fotocòpia del DNI del sal·licitonl.

dJ Cerlifical de lrobor--se ol corrent de !es obligacions amb la 
Tresoreria de la Segurelol Social. 

e) En cas que l'enlilol o ossociaci6 no s'hagi inscrit en el 
Registre odminislraliu de l'Ajuntament d'Amposta col lramefre 
una còpia compulsada dels eslatuls vigents i document acre-
dilaliu de lo seva inscripció ol regisfre públic. 

2. les sol·licituds deuran presenfor-se abans del dia 30 d'abril de
201 l .




