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. ADMINISTRACIÓ AUTONÓMICA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

2011/3646 -GENERAUTAT DE CATALUNYA 

Deparlomenl d'Empreso i ÜCUfXJClÓ 
Serveis Terriforiols o Tarragona 

Reso/ució 

de 17 de man; de 2011, per lo quol es disposo el registre I lo 
publicadó del Conveni col·lecliu de lreboU del personal laboral de 
l'A¡unlomenl de Colofell, per ols onys 2010-2011 (codi de conveni 
núm. 4301562). 

Vis! el lexl del Conveni col,lectiu de lreboll de l'empreso del 
personal laOOrol de l'Ajunloment de Calofell, subscril per !es porls 

negociadores en dolo 9 de desembre de 201 O, 1 presenlol per les 
molelxes parls en doto 20 de gener de 2011, i de conformilol omb 
el que eslableixen l'a,licle 90.2 i 3 del Reial Decret legisloliu 
1/1995, de 24 de mor<;, pel quol s'oprovo el lexl refós de lo Uei de 
l'eslolul deis lrebollodors; l'orticle 2. l .o) del Reiol Decrel 713/2010, 
de 28 de moig, sobre regislre i dipósil de convenls i ocords 
col,!ectius de lreboll, i l'orlide 170. l el i II de la Uei orgónica 
6/2006, de 19 de ¡uliol, de reforma de l'Eslalul d'outonomia de 
Catalunyo, 

Resolc: 
-1 Disposor el registre del Conveni col,lecllu de lreboll del

personal laboro! de l'Ajunlamenl de Colafe!l, per ols anys
2010-201 l (codi de conveni núm. 43015621, al Registre de 
Convenis deis Serveis Terrilorials del Depa,tamenl d'Empreso i 
Ocupació o Tarragona. 

-2 Disposar--ne la publicaci6 en el Bull!etí Oficial de la Provincia
de Tarragona.

Nolifiqueu aquesla Resolució a lo Comissió Negociadora del
Conveni. 

Tarragona, 17 de mor� de 2011. - El/la direclor/o deis Serveis 
Tenilariols, P.A., lo secreloria deis Serveis Terrilorials a Tarragona, M.

Pilar Alier Cortés. 
(Ar!. 5 del Decrel 326/1998, de 24 de desembre, de reeslruc. 

de les Deleg. Terriloriols del Dep. de Treboll) 

Transcripció del lexl li!eral signol per les parls 

Conveni Col,lecliu de lrebal! de! personal laboral 
de l'Ajunlomenl de Cololell per ols onys 2010-2012 

Copitol 1 
Condicions generals 

Arlide 1 Ambit personal i lefliloriol 
1. El presenl Conveni seró d'oplicació a tal el personal cantraclot

miljorn;:onl canlrocle laboral, lonl de corócler indefinit com !empora!, 
al servei de l'Ajuntomenl de Calofe!I. 

2. Queden exclosos:
o} El personal temporal controclal a l'emparamenl de dota

cions, assignacions o subvencions alorgodes per enlilols o
organismes locols, comorcols, provinciols, esto!ols, superes
lolols o de lo Generolilol de Colo!unyo que es regularon
d'ocord omb el que es disposo a les bases de I' oferlo de
controclació i en ollO que no esligui previsl o les delermino
cions de l'Estotuf deis lrebol!odors.

b) Els lrebollodors al servei da les socielols municipals, orgo
nismes ou!Onoms, fundocions i Orgons de geslió diferen
ciada. En lo! cas, i respecle oquesls col-!eclius, els presenls
ocords lindran nolura!eso suple!Orio en to! el que no esligui
previsl.

Arlicle 2 Vig8ncio i durado 
1. Aquest Conveni enlroró en vigor quan l'Organ municipal

compelen! l'oprovi després de lo firmo deis represenlonls del personal 
i seró vigenl fins al dio 31 de desembra de I' ony 201 2. 

2. Arribo! e! seu termíni, el seu contingul i efecles es prorrogaron
aulomólicamenl fins o lo signolura de nou conveni, segons proce
dimenl de negocioció que s'inicioró previo denúncio, i comprome!ent
se les porls o iniciar les negociocions dins deis 30 dies següenls. 

Arlide 3 Vinculacló o la tofali/ol 
1. Les condicions pactodes en oquest Conveni formen un lof

orgónic, unitorl I Indivisible 1, per lonl, ols efectes de lo sevo oplicoció 
próclica, seron considerodes globolmenl i conjunlomenl en cOmpul 
anual. 
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2. En cas que lo jurisdicció laboral en l'exerdci de les seves
facu!rots, deixé:S sense efecle o modifiqués alguna de les eslipu!ocions 
del presenl Conveni, ombdues porls decidiron, de mulu ocord, lo 
necessilol de renegador oquesles dóusu!es i aquellas que es vegin 
afeciodes, dios de lo legalitat, per lol de restob!ir l 'equilibri d'a!IO 
pacta!, solo el principi de que lo nul, lilal d'a!guna o algunas 
d'oqueHes no suposo lo nul,lital de lol el Conveni . 

Arlide 4 Absorció i compensació 
les condicions paclades en oques! Acord, quan enfrin en vigor 

compensaron i obsorbiran les jo exislenls, sigui quino sigui llur notv
ro!eso o origen, exceple les millares que puguin concedir""Se per 
disposidons de drel necessari i que valoradas en el seu conjunt, en 
cOmput onuol, siguin superiors o les poclodes. 

Artide 5 Clóusufa de garanlia 5ad personom" 
Es respecloron oquelles condicions económiques que, a tilo! 

personal, amb corócler global i en cómput anual, excedeixin de les 
poc!ades, monleninl-se eslriclamenl ad personam. Les disposlcions de 
rang legal més favorables lindron preferéncia en lol cos sobre el que 
disposa el presenl Conveni. 

Aiiide 6 Comissió porilório d'inferprefació, esludi i seguimenl 
En el termini de quinze dies següenls al de lo signolura del 

presenl Conveni es consliluiró uno único Comissi6 JXlfilória per o lo 
inlerpretaci6, la vigilóncio i l'es!udl del Conveni ornb les següenls 
funcions especifiques: 

ol lnlerpreloci6 de del Conveni. 
b) Voloroci6 deis llocs de lreboll i promoció interno i mobililot.
cJ Negociar les propos!es presentadas per l'Ajunlomenl en

re!oci6 omb: 
l . Bases generols per o la provisió de places. 
2. El reglomenl de provisi6 de llocs de lreboll.
3 .Modificadó de lo reloció de !loes de lreboU .

di formod6 continua 
el Arbilrotge en les qüesl1ons que les potls solmelin o la sevo 

consideroció 
f) lncidéncies en molério de conlrols de presencio.
g} fans social.
hj Toles oque!les qüeslions que se li encomanin derivodes

d' aquest Conveni 
La Comissió esloró integrado, en la represenlaci6 sindico!, per un 

membre de codo sindical represenlol en la Junio de Persona! i el 
Presiden! del Cornil€ Unilari de Personal {CUP) o persona en qui 
delegui, oques! ú!lim omb veu peró sense vol. la represenloció rnuni· 
cipo! eslaró represen!ada per igual nombre de membres que de 
represenloció sindical. Es podró designar un suplen! i fombé pocfró 
ossislir un assessor que lindró veu peró no pcx:fró exercir el vol. 

En cos de manca d'ocord en el si de lo Comissi6 sobre la inler+ 
preloció o oplicació, ombdues pa1ls negociadores ocorden expres
somenl i volunlóriornenl solmelre lo discrepancia ols procedimenls de 
concilioció, mediodó i orbilrolge de la Direcci6 General de 
l'Adrninislroció Local de lo Generolital de Co!alunyo, a pelició de 
quolsevol de !es peris. 

Els mernbres de !o Comissió disposaran del lemps suficienl per a 
l'exercici de les seves funcions, Ion! per o les reunions de negocioció 
com per a les reunions deliberadas o d'ossessoromenl. 

lo Comissió crearó el seu propi Reglomenl de funcionomenl 
i nlern, En lol cos, i menlre no s'ocordi el controri, les reunions lindron 
uno periodicilat trimestral .  

Copltol 11 
Condicions de lreball 

Ailide 7 Organilzació del trebo// 
l'organilzació del lrebo!l i mobililat funcional del personal és 

compelE!ncio exclusiva deis órgons direclius de l'A¡unlament d'acord 
omb el previsl !egalmenl. Lo sevo oplicació próclico correspon ols 

litulars deis comandamenls de les diferenls unilols orgóniques deis 
ómbils odminislrotius. 

Sens perjudici d'oixó, es reconeix lo compelE!ncio del Comile 
Unilari de Persono! JCUPJ per emelre informe previ, en el lermini 
móxim de deu dies, en el supósil que l'organilzació de lrebal!, 
inclogui lo mobililal, ofecll un col·lectiu generalilzol d'empleols que 
comporli convis quoli!alius. 

En oques! senlil, s'esiableixen com o drels i obligadons els. 
següenls: 

o) Col. laborar en !a determinaci6 de les condicions de lreboll en
els diferenls cenlres i serveis.

b) Propasar lotes oque1!es idees que siguin beneficiases per o l'or
gonilzació del lreOO!l i la sevo reorgonilzació.

e) Traslladar o lo Comissió porilória els suggerimenls que en
oques! senlit li comuniquin els seus represenlals.

lo finalitol de la racional ització del lrebo!l és lo simplificoció i 

mi!loro de mé!odes i serveis. 
En lo maleixo mesuro, s'estobleix que s'hauró de donar conei

xemenl al Cornil€! Unilarí de Personal i Seccions sindico!s omb repre
sentoci6 de !es mobiliiats del lloc de lreboll de corócler individual. 

Artide 8 Sistema de dassificoció 
El persono\ emparo! per oques! Conveni es classificoró d'ocord 

amb la normalivo vigenl d'ap!icació, ossimilant-se en lo! el possible al 
regim funcionarial. 

les diferenls colegorles professionals són les que resulten de lo 
relaci6 de !loes de lreba!l oprovols en formo anual per lo corporoci6. 

En qualsevol cos, els emp!eals afeclals per oques! Conveni seron 
dossificols en: 

1 .  Grups professionols: Que agrupen omb crileris homogenis el
persono\ en relodó omb els nive!ls de responsabililol, quolifi
caci6 i formad6 professionol exigils per o lo realilzaci6 de les 
lasques i funcions que efectivomenl es conlroclin i desenvo
lupin. 

2. Co!egories professionals: Per tal de dossificor odequadamenl,
dins de codo grup professionol, els diferenls conlinguls i esp0""
ciolitzocions professianals, així com, si s'escou, lo sevo argo�
nilzació jerórquico, s'estobleixen les diferenls co tegories
professionols.

Arlide 9 Grups profess/onafs 
Els grups professionals es dassif1quen segons lo següenl relaci6 i 

crileris d'enquodromenl: 
Grup A: Es requereix estor en possessi6 de liluloció universilório 

de grau. Es subdivideix en els subgrups A 1 y A2. Lo clossifi· 
coció o codo subgrup es faró en fundó del nivel\ de raspan· 
sobilitol de les funcions o desenvo!upar i de les corocterísliques 
de les preves d'accés. 
Subgrup A 1 :  Técnics i comondarnenls superiors; nivell 

ocodémic de llicencialuro universilória, o copocitoci6 
provodo en relaci6 ol lloc de lrebaU, lleva! deis supósils que 
per Uei s' exigeixi lo corresponenl litulació. 

Subgrup Grnp A2: Técnics mil¡ons; nive!l ocod8mic de 
diplomo! universilari o formoció professlonol de tercer grau 
o equivalen! o copociloci6 provado en reloci6 al lloc de
lreboU, l!eval deis supósils en que per l!ei s' exigeixi lo litu
laci6.

Grup B: S'exigeix eslor en possessi6 del lílol de lécnic superior 
Grup C: Es divideix en 2 subgrups C l  i C2, en fundó de la lih.r 

!oció exigido.
Grup Cl : Técnics especialistas i comondomenls in!ermedis:

lílol de botxiller superior, formoci6 professionol de segon 
grou o equivalen! o copocilol provada en reloció ol lloc de 
lrebo!I, 11evot deis supósils en que per llei s'exigeixi lo litu
lació. 

Grup C2: Técnics ouxiliors i personal especiolilzol. S'exigeix 
lí!ol de gradual escolar, formació professional de primer 
grou o equivalen! o copodlol provodo en reloci6 al lloc de 
lreball, Uevol deis supósils que per llei s'exigeix la mu!oci6. 

. ' . 



Dimecres, 30 - 3 - 20 1 l B O P  DE TAR RAGONA - Núm. 74 39 

Grup E/ AP: Personal de serveis ouxlliars per alendre feines que 
no requereixen especiolitzoció ni quolificoció professional 
concreto. 

Ar1ide l O Procediment de confrac/oció 
1 . Els sislemes de provisió de llocs de lreboll I accés del personal 

laboral s'adaploró ols procedimenls ossenyolols en lo normolivo legal 
que els regulo i garonlinl el complimenl deis principis conslilucionols 
d'iguo!fol, m€ril, copacilol i publicilal. 

2. En toles les proves seleclives que siguin obiecle de concurs,
concurs-oposició i oposició lliure, les bases seron eloborodes pel 
Servei de Personal i seguiron la lromitoció, oprovoció i/o publicoció 
corresponenls. En el Tribunal corresponenl hl hourO un membre del 
Comilé d'empreso, o proposlo per aquesl. 

3. Per o lo provisió de personal laboral inferí, subslitució per
b:Jixes o ollres incidElncies, es conlrocloró segons l'ordre esloblerl en 
lo borso de lreboll. 

4. En cosos ¡uslificols f)OOron reolitzor·se nomenomenls inlerins
pel lrómil de móximo urgElncio, sempre que no exisfeixi personal idoni 
o les borses de lreboll la conlrocladó es consideroró d'urgElncio quon
sigui necessori cobrir el !loe de lreb:JU ob:Jns d'un mes.

5. Formo especial de cobertura de places vocanls I de provisió
de !loe de trebo!!. 

Quan així es delermini, podró accedir lemporalmenl a places 
llocs voconls persono! omb conlracte indefinil de colegorio diferenl de 
les places i llocs per cobrir, peró que lingui lo lilulació necessório per 
a oques!es places o !loes. Menlre ocupin lo ploi;o o Uoc de mes cole
gario les persones inleressades lindran la reservo de plai;a i del Uoc 
que ocupoven amb carócter indefinil. 

Aquesta siluocfó es prolongoró fins que la playo sigui coberla o 
el Uoc prov81l miljoni;anl els procedimenls legalmenl estoblerls duran! 
2 anys com a móxim. 

Arlicle l l Modolilols de conlraclocíó 
Per o l'olorgamenl deis conlrac!es de lreboll seron d'oplicadó les 

diferenls modoli!als que estobleixi la legislació laboral vigent o codo 
moment. 

l Respecte ols confractes d 'obro o servei determino! regulals a 
l'orticle 1 5. l .oJ de l'Estolul deis lrebollodors, o més de lo locultol de 
concerlar-los per o les siluocions previsles en lo norma, omb corócler 
enuncioliu i sense perjudici d'aplicor-se o sifuocions que hi linguin 
onalogio, seguidament queden idenlificades les feines, serveis i 
lrebol1s que p:,den ser ob¡ecle d'aquesto modolilol de conlroctoció: 

o) Execució d'obres, monlenimenls i lrebol!s de mil!oro de les 
inslol·locions i equipamenls municipols.

b) Per o la realització de lrebolls o serve is derivols de I' exe
cució d'una partido pressupos!Orio específico o de subven·
cions que no pugui ser suficienlmenl coberlo omb el
personal que lé adscrila .

e) Guan uno órea, deporlamenl o regidorio lingui uno tosco
especifico o realilzar que no pugui ser suficienlmenl coberla
amb el personal adscril, i lo sevo durado, encaro que omb
naluroleso lemporol, no es pugui concretar omb exaclilud.

2 Respecle el conlrocle d'ocumulació de lasques i d'ocord omb 
olió que estobleix l'orticle 1 5 . l .b) del Texl relós de la llei de l'Estolul 
deis lreballadors es disposo, que la durada móximo d'aquesl 
conlracle serO de 1 2  mesas dins un període de 1 8  mesas, es meriloró 
l 'esmenlado duració des del momenl que es produeixi !a causa ¡usfi· 
ficodo lo celebroció. En oques! supósil, es considera que es produeix 
la causo que justifica lo ce!ebroció de l 'esmen!al conlrocle en els 
cosos previstos al lexl refós de lo Uei de l 'Eslolul deis lrebal!adors, 
quon incrernenli el volum de lrebaU o es consideri necessori incre
menlor el nombre de persones que reolilzen un deiermlnol lreboll o 
preslin un serve! de noluraleso temporal. 

Ariicle l 2 Reservo de places per o disminui1s 
lo llei 1 3/ 1 982, de 7 d'obril, d'integració social deis 

minusvólids, estobleix com o principf general que els poders públics 

han de preslor lols els recursos necessoris per lol que els disminu·11s 
puguin exercir els drels de quolsevol ciutodó segons el que disposo 
l'orlicle 49 de lo C.E. En conseqüencia es garonlifó un percenlolge 
de reservo de places per o disminu·11s d'ocord amb lo legisloció 
vigenl, per lo! d'ossolir oques! objecliu. 

Article l 3 Període de provo 
Tolo conlrocloció laboral resloró solmeso o un perícx:le de pravo 

per un termini de sis mesas, respecle al personal IOCnic deis i de dos 
mesas per o lo resto, o excepció deis de durada inferior a lres mesas 
que serCI de 1 5  dies, o complar des del dio de vigéncio del 
conlracle. Menlre esligui vigenl oques! període, quolsevol de les porls 
p:,drO donar per rescindido lo reloció sense hover de lliuror cap lipus 
d'ovís previ ni molivoció, i únicamenl s'exigiró uno nolificoció fefoenl 
d'aqueslo volunla t de donar per acabat el conlracle. 

Article 14  Cessamenl i fermini de preovfs 
l' emplea! públic que volunlórioment cessi en la sevo pres!oció de 

serveis ha de comunicar-ha o lo corporació omb l'onleloc!ó que 
segueix: 

Emp!eots odscrils al grup A: l mes 
Emp!eals adscrits al grup A2: ) mes 
Emp!eals odscrils al grup B: 1 mes 
Empleals adscrils al grup C l : l mes 
Empleals adscrils al grup C2: 1 5  dies nalurols. 
Empleals adscrlls al grup E, A/P: 7 dies nalurols. 
Lo nolificoció del cessomenl volunlari s'ho de reolilzor per escril, 

el qua! ha d'onar signa! per l'empleal per duplico!, i se li ha de 
relomar un exemp!or omb l'ovís de recepdó. 

Lo inobservon�a d'aquesl preovís determina lo perduo o el 
descomple, en lo seva liquidoció final i de porls proporcionols, de !a 
remuneració corresponenl ols dies que s'hogi relardot en el preovís. 

Arlicle 15 Jornada i horo,i. Ordenació del lemps de treboll 
l . lo ¡ornada de lreboll del personal laboral sera lo que, o codo 

momenl, estoblelxl lo !lei omb corócler general per o la fundó 
público. En modolilal ordinório, lo jornada de lrebaU ordinório es 
reolitzaró en régim de jornada inlensivo. 

La dislribució anuo\ de la jornada i lo determinoció diória i 
selmonal deis horarls i lorns de lreboU del personal vindró determina! 
per lo nolurolesa del lloc i de les seves funcions, omb sub¡ecci6 al 
calendari laboral oproval pe! Deporlomenl de Treboll de !a 
Generalilol de Cofolunya i els dies de fes!o local. Es lendiró a que el 
co!endari laboral esligui aprovol obans del l 5 de febrer de codo 
any. Nogensmenys ollre de!erminació al respecle, el quodre horori 
del personal al se,vei de la corporació s'adequaró o les previsions 
d'horori que es de!erminoran en olenci6 o les necessitals del servei. 

2. El personal que realitzi jornodes de lreball conlinuades iguols
o superiors o 6 hores lindró un descans de 30 minuls dins lo sevo
jornada. El persono! que reolilzi ¡ornades de trebo!! conlinuodes
iguals o superiors a 4 hores e inferiors a 6 hores lindró un descans
de 1 5  minuls dins lo sevo jornada. Si s'escou, s'orgonilzoró oques!
descons per lorns de manero que quedi coberlo l'olenció del servei
o deporlamenl.

3. El colendori laboral es confeccionaró d'acord amb les previ·
sions que es determinin al colendari laboral aproval pe! Depor!omenl 
de TreOOII de la Generali!ol de Cololunya en quonl ols dies feslius i 
feninl en compte les feslivitols locols esloble1les per la própio co1po
racfó. 

4. Un exemplar del colendori laboral houró de ser exposol en !loe
visible de cado centre de l1ebol!, amb possibililal d'acordar-se altres 
lnslrumenls de publicito! si fos necessori. Aquesl calendad, tindró en 
lo! cos en cample que els dies 24 1 3 1  de desembre, cas de coure 
en dio hóbil, romondran loncades les ofidnes públiques a excepció 
deis serveis de regis!re i informació al ciulodó i que el personal que 
en oqueslo molivoció presli servei en aquesls dies dins l'horori de 
regislre i olendó al ciulodó , lindró drel al seu lroctomenl com a dio 
fesliu o jornada complerta compensable per dos dies feiners o 
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proposta del servei. Els cops dels deparlomenls vetllaran pel 
compliment de les jornades, horaris i torns de treball esiablerls en el 
corresponent calendari laboral. 

Els colendoris loOOrals incorjX>roron dos dies oddic!onols quan 
els dies 24 i 31 de desembre coincideixin en dia festiu, dissoble o 
dia no laborable. 

5. Un exemplar del calendari laboral haurà de ser exposol en lloc
visible de coda cenlre de !reball, amb p:>ssibililol d'acordar-se ol!res 
inslrumenls de publicilal si fos necessari. Aquest calendari, tindrà en 
Iol cos en compte que els dies 24 i 31 de desembre, cas de caure 
en dia hàbil, romandran !ancades les oficines públiques o excepció 
dels serveis de regislre e informació ol ciutadà i que el personal que 
en aquesta molivació presli servei en aquesls dies dins l'horari de 
regislre i alenció al ciutadà, tindrà drel ol seu lractomenl com o dia 
fesliu o ¡ornada complerla compensable per dos dies feiners o 
proposta del servei. Els cops dels depor1amenls vel!laron pel 
compliment de les jornades, horaris i lorns de !reboll esloblerls en el 
corresponent calendari laboral. 

El persono! que realitzi ¡ornades de !reball conlinuades iguals o 
superiors o 6 hores tindrà un descans de 30 minuls dins lo seva 
¡ornada. El personal que realitzi ¡amades de !reboll continuades 
iguals o superiors a 4 hores e inferiors o 6 hores tindrà un descans 
de 15 minuls dins lo seva ¡ornada. En el seu cas, s'orgonilzorà 
aquests descans per lorns de manera que quedi coberta l'atenció del 
servei o departament. 

6. Es reconeix per ol personal laboral adscrit a dependències
específiques de servei una ¡ornada especial lo qual s'adoptarà a! 
contingui de es condicions especifiques d'horari segons conlingul de 
quadre horari del personal en general ol servei de la corporació. A 
tal efecte, durant lo vigència del presenl acord s'aprovaran els 
quadres horaris. 

7. lo jornada lo boral incideix en lo relrlbució a través dels
comp!emenls salarials de produclivilal, als efectes dels quals, la 
¡ornada especial té la corresponent diferenciació emmorcada en l'as 
signació al personal afectat d'un complement variable en alenció ol 
servei que o coda moment reolilzi el personal assignat a un quadre 
horari especial d'acord les diferenciacions horàries, especial dedi 
cació o prolongació de ¡ornada que resul!en dels annexes d'horaris. 
En Iol cos, lo seva assignació lndividuolilzodo per pelfi de l'òrgan 
municipal compelent es distribuirà en abonomenls prorralejals en 
forma mensual sense que en cop cos creï un drel adquirit pel 
personal. 

8. Per necessilols del servei, i previ acord amb el lreballador en
ocasió de modificacions puntuals de lloc de treball o el Comitè Unitari 
de Personal qoon lo modificació ofecli un número genero!ilzol de !!ocs 
de treball, lo distribució horària de lo ¡ornada de treball podrà deter
minar-se en règim de ¡amada partida i/o o lorns, indoenl--hi !reball 
nocturn i/o en dia fesliu. S'ho de respeclar, en lot cas, els períodes 
minims de descans diari i se!monal previslos en l'Eslolul dels lrebo
llodors_ 

Arlide 16 Vacances 
El personal gaudirà dins de l'any natural i per coda any complet 

de servei ocliu, d'un !oioi de 23 dies feiners de vacances retribuïdes, 
o lo parl proporcional que correspongui si hi acredita menys
permanència.

Cada deporlomenl organilzorà i fixorò el seu quadranl dels torns 
de vacances. lo relació de les vacances del personal dels diferenls 
deparlomenls s'aprovarà abans del dia 3 l de març de cada any, i 
haurà de complar prèviament amb el visliplau dels cops dels depar
lomenls. En Iol cos, i d'acord les funcions i coroclerístiques dels llocs 
de !reboll de coda deportamenl i especlficomenl, en lo consideració 
de Calafell com a municipi luríslic, el personal ofeclat o ser.veis 
públics amb incremenl de lasques en període estival procurarà, en 
formo preferent, que no es gaudeixin vacances els mesos de ¡uliol i 
agosl. No es podran sol·licilar vacances per períodes inferiors a 5 
dies feiners conseculius o 7 dies nolurols, llevat que per necessilols de 
servei sigui oulorilzal per períodes inferiors pel responsable del servei. 

Duran l el període comprès en fre el J 5 de juny i el 15 de 
setembre, i per raons de servei, lo brigada haurà de limitar les 
vacances o un màxim d'una persono per grup. 

Coincidència d'incopocilot lemporal líT1 amb vacances: 
o) Iniciades les vacances, lo siluació d'IT sobrevinguda no

allerarà el període inicial.
bJ lo situació d'IT abans d'iniciar-se el períOOe de vacances 

acordat produirà un aplaçament d'aquestes, en oques! supòsil, 
amb caràcter general, aquestes es gaudiran immedioloment un 
cop finaliizoda la IT ofenen! o les necessilals del servei. 

Arlide 17 Flexibilitat horària 
Els lreballodors amb fills menors de l 2 anys podran oplar a una 

flexibilitat horària i recuperar les hores en horari de Iarda. 
Per qualsevol altre moliu justificat, e! lreboUodor lombé podrà 

sol,licilar aquesta flexibilital. 
En aml:x:J6s cosos, lo sol·licitud haurà de comptar amb el vistiplau 

del cap del deporloment i el cegidor de l'àrea. En Iol cos lo dene
gació haurà de ser motivada. 

Article 18 Reducció de ¡ornada 
A més del que estableix el presenl acord en matèria de llicències 

i permisos, es permetrà al persono! laboral una reducció de jornada 
en iguals termes ols previstos per al personal funcionari. 

Article 19 Control de presència 
l. El conlrol de presència s'estableix per o Iol el personal de

l'A¡unlamenl, ofenent les diverses ubicacions físiques i les caroclerís
llques especifiques de cada lloc de treball. 

2. El control de presència s'efectuarà miljançonl el sislemo
informàtic eslablert i els fulls d'incidències i, amb aquesta finalitat, se 
seguiran les determinacions següenls: 

Tot el personal estarà obliga! o ulililzar el rellotge inslal·lol amb 
aquesta finalital o el sislemo de morcolge equivalen! iod/col per 
l'A¡untamenl, Ioni a l'entrada com o la sortida de coda jornada o 
lrom horari, oixl com o les entrades i sorlides inle1horàries. 

l'exempció del complimenl del conlrol horari per quolsevol treba-
llodor/a de l'A¡unlomenl s'haurà de demanar per escrit i s'haurà de 
resoldre expressament. 

El retard a l'inici de la jornada de lreball, oixl com l'avançamenl 
en l'hora de lo sorlida es consideraran folles de punlualilal. 

Es prendran les mesures opo1funes en cos que un lrebol!ador/o, 
de formo reilerado, incompleixi el que aquí s'eslob!eix respecte a 
l'obligació de fitxar, així com respecle o la punlualilol. 

S'eslobliron sislemes al!ernalius de conlrol per ol persona! que no 
tingui accés o algun rellolge. 

3. Per lai de realitzar-se el control de presència, el personal que
presto els seus serveis o l'Ajuntament s'incorporarà, miljançonl lectura 
d'empremla dactilar, a filxer oulomalitzal pel control de presència que 
serà gestiona! pel Deparloment de Recursos Humans. Tol el personal 
municipal eslà obligat a col·laborar en el regis/re de les dades 
personals necessàries per a la gestió del sislema de conlrol de 
presència. 

4. El correcte marcolge per ol control de presència eslò condi
cional a filxar en aquells rellotges slluals ols edificis on esligui adscrit 
el personal i queda prohibida lo seva utililzoció en rellotges d'ohres 
edificis municipals llevat que s'hi esligui de se¡yei o que na hi hagi 
rellotge a l'edifici propi. 

5. Per a Iol tipus d'horari s'estableix un marge d'incompliment o
l'hora d'entrada de fins o 5 minuls diaris, lleva! de quatre vegades ol 
mes com o mòxim, en que es tolerarà un incomplimenl de jornada de 
fins o 15 minuls. 

6. En el cos d'incomplimenl dels deures de fitxar, incomplir lo 
¡ornada podada o no presenfor els documenls acredilolius (informe 
mèdic d'indisposició, baixa o comunico! de confirmació i olla), es 
procedirà a la corresponen! deducció proporcional d'havers en 
incórrer en una falla de punluolilal i assistència de coròcler lleu. Es 
comunicarà ol lreballador/a per mitjà d'escril {sense necessilal d'ex-
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pedienl previ}, en què es forà constar els dies en què s'ha produ·11, lo 
causo l la quonlilol o deduir. El dèficil en còmput mensual enlre lo 
jornada de !reboll reg!omentòrio i lo efeclivomenl duta o ferme 
(segons el conlrol de presència) donarà lloc {exceple si concorre 
causa juslificodo de lnassislèncio) o lo corresponen! deducció propor
cional d'havers. 

7. Lo deducció proporcional d'havers es forà aplicant lo següent 
operació malemòlico: per al càlcul del valor/hora op!icob!e o l'es
menlodo deducció, es prendrà com o base lo lololilat de les relriblt" 
dons lnlegres mensuals que percebi el lrebollodor/o dividides per 30 
i oques! resuhol pel nombre d'hores que lingui l'obligació de complir, 
de mitjana, cada dro; en el cos de sou diari, es prendrà com a base 
lo retribució diària dividida pel nombre d'hores diàries que el lrebo· 
llador/ o reo!ilza. 

8. Aplicació lemporol de lo deducció d'havers: 
o) Més de 8 hores mensools de dèficit acumula!: es procedirà 

o lo deducció en la nòmina mensual de lo lolalitol del dèfidl 
acumulat. 

b) 8 hores o menys mensuals de dèficit es procedirà o lo 
deducció acumulada del dèficit en còmput lrimeslral que 
s'aplicarà o lo nòmina de la mensuolllol següenl ol període 
considero!. 

c) lo reileroció de més de 2 descomptes consecutius en
nòmina o 3 de no consecutius durant un maleix any natural
implico que els incompliments horaris lindron lo qualificació
de repelils i comporloron l'adopció de mesures disci
plinàries.

9. �encobriment per pcul del cop de l'àrea de les irregulorilols de
lo reslo de lrebo!ladors/es d'aquesta Implicarà una responsobilital 
direclo del primer. 

10. En relació o les sortides dins de la jornada de !reboll, Iols els
lrebol!adors/es amb obligació de Íilxar han de complir, ,especie o 
cada tipus de so,lida, el següent: 

Sor!ido de !reboll: 
Toles les sorlides que es reolilzin per !reboll hauran de ser 
marcades ol rellotge horari. 

Sortida personal: 
To!es les sorlides de tipus personal hauran de ser conformades 
prèviament pel cop d'òreo o servei, o pel regidor, miljonçanl 
el full d'incidències. 
Toles les so,lides que es realitzin de tipus personal hauran de 
ser marcades ol rellotge horari. Igualment, haurà de ser 
morcada l'enlroda. 

Sorlido per formació: 
les sorlides per oques! concepte requeriran aulorilzoció prèvia 
mil¡ançanl el full d'incidències. 
Toles les sortides per formació, o excepció de les que, per 
l'hora i el lloc de realització, el lrebollodor/o esligui oulorilzol 
o ooor direclamenl ol curs, hauran de ser marcades ol re1!olge 
horari. 

Sor!ido per hores sindicals: 
les sortides per oques! concepte no es!on sub¡ecles a ouloril· 
zoció, però col que, miljançonl el full d'incidències, els/les 
delegols de personal, en comuniquin lo reolilzoció ol 
Deportomenl de Recursos Humans. 
Es considero sorlido per hores sindicals Ioles les hores que es 
deslinin o aquest conceple, Ioni les que suposin sorlir de 
l'edifici com les que no. Per Ioni, en un l altre cos hauran de 
ser morcades ol rellolge horari. 

11. Mensualmenl e! De¡:x:11lamenl de Recursos Humans ovoluarò
l'absentisme i remefrà ols responsables de coda deporlament les 
incidències mensuals del personal assigna! ol mateix. 

Els responsables dels deporlamenls exposaran en lloc visible de 
coda dependència les incidències delectades per ol coneixement del 
personal l ols efecles pertinents, una còpia es !liurorò ol president del 
Comilè d'empresa. 

Amb independència dels efectes en molèria de control d' obsen· 
lisme, les incidències de!eclades lambé expressaran, per lo deguda 

gestió del depculoment, els possibles excessos en el compliment de 
¡ornada ols efectes perlinen!s. 

Arlide 20 Faltes d'assistència 
No es compularan com a obsenlisme in¡ustificol: 
1. les absències per o lo reo!ilzació de funcions sindicals o de

represenloció del personal, d'acord amb el crèdit horari legalment o 
convencionalment eslab!erl. 

2. les absències amb motiu de cursos que es realilzin per inlerès
de l'Ajuntament. 

3. les llicències i els permisos es!oble1ls legalment o per conveni 
i sol·licilals pel conducle reglomenlari. 

4. les hores necessòries per efectuar visila mèdica del lrebollodor, 
amb justificació documental. 

5. Fins o 2 dies sense boixa d'incopocilal lronsilòrio amb ¡uslifi
coció per focuholiu. En cos que s'aprecíí obús o frau s'adoploron les 
mesures pertinent. 

6. les hores necessàries per efectuar visilo mèdica d'un fami!ar, 
de primer grau de parentiu, com ocompanyanl, amb justificació docu
mental. Aquesles hores lindron lo consideració de temps recuperable. 

Cas de no presenlor-se comunicació de boixo o justificonl mèdic 
es podrò computar lo inosslslèncio com o hores in¡uslificades, i es 
practicarà lo deducció en nòmina mensual prevista o l'orlide 
precedent. 

En el supòsit de boixo mèdica, el comunicat mèdic de baixo 
s'haurà de presenlar en el termini mòxim de 3 dies, complols o porlir 
de l'endemà de lo seva expedició pels serveis d'olenció mèdica de 
lo segurefot social. El comunico! de confirmació d'incopocilal 
lemporol s'haurà de presenlor selmana!menl. Els documenls es presen
loran ol Deporloment de Recursos Humans. 

El comunico! d'olta mèdica es presenlorà a l'Ajuntament l'endemò 
de lo dolo de lo seva expedició. Si aquest dia fos no laborable, 
s'haurà de presentar el dia hàbil immedial. 

Article 21 Uicències i permisos relribui1s 
El persono! laboral podrà obsenlor-se del !reboll pels molius i amb 

les condicions que o continuació s'especifiquen. Aquestes absències 
suposaran el dret o lo seva remuneració ínlegro, tret que s'indiqui el 
conlrori de formo especifico. 

\. Es concediran permisos per les següents causes: 
o} Assumples personals:

El persono\ ol servei de la corporació podrò disposar de fins
a 9 dies de permís per assumptes personals o l'any, o lo port 
proporcional que correspongui quan el lemps realment 
lreboHat sigui inferior a l'any o en els cosos de reducció de 
jornada.
lo concessió d'aquests dies de permís se subordinarà o les
necessilols del servei, i en Iol cos co!drò goronlir que lo
mateixa unital orgànica on es preslen els serveis assumirà,
sense dany per o lerceres persones o per o lo mateixa orgo
nilzoció, !es lasques del lrebollador/a ol qua! es concedeix
el permls.
Aquesls dies es podran gaudir fins ol dia 15 de gener de 
l'any nalurol següenl. El personal pol acumular fins o l dia 
d'assumptes propis a les vacances i fraccionar-ne el
gaudiment per períodes mínims de mitges jornades. 
Per raó juslificodo d'especials necessit als del servei podrà 
ser denegada lo concessió del permls en lo doto
demonado. 
Els lrebollodors o més a més dels dies de lliure disposició 
esloblerls, tindran dret ol gaudi de 2 dies addicionals ol
complir el sisè lrienni, i s'incremento en l dia oddidonol per
coda trienni comp!erls o porlir del vuilè, d'acord amb lo
previsió de l'o1lide 48.2 de l'Estolul bàsic de l'empleal
públic.

b) Trosllol de domicili
Es concedirà l dia nalurol de permís relribu·11 per lrosllador
se de domicili habitual dins el maleïx municipi, enlenenl 
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Mmaleix municipi" com el de la seva residència. S'acorda 
concedir 4 dies nalurols de permís relribu"il a qui es lrasl!odi 
d'hobitolge habiluol o un olrre municipi diferent del de lo 
seva residència habitual fins al momenl del lrosllol. 
forma d'acreditartlo: folocòpio del cerlificol de residència 
del padró municipal d'hobilonls. 

e) Per a exàmens finals en centres oficials, els dies sencers en
què aquesls lenen lloc. El personal que ossisleixl o les convo
colòries públiques d'accés a places vaconls de l'A¡unlament 
disposarà dels dies de permís en què es facin les proves i 
del dia onlerior. 
formo d'acreditarho: juslificanl d'ossislència a lo prova.

d} Per a deures inexcusables de coràcler públic o personal,
durant el temps indispensable per complir-los. Guon consti
en una norma legal un període determino! caldrà aplicar
allò que disposi quant o durada de l'absència i compen
sació econòmica. Quan el complimenl del deure esmento! 
suposi lo impossibllilal de la preslació del !reboll més del
20% de les hores laborables en un període de 3 .. mesos,
l'Ajuntament podrà passar lo persono ofeclado a la situació
d'excedència forçosa. En el supòsil que el lrebolladar/a, 
per compliment del deure o desenvolupament del còrrec,
percebi una indemnització, se'n descomptarà l'import del
solari a què lingui drel o l'A¡unlomenl.
No és un deure de caràcler públic i personal l'ossislència a
cerimònies o ollres oclivilols que responguin a interessos 
particulars. 
Si el deure consisteix en l'exercici d'un càrrec públic de 
representació, coldrà comunicar prèviomenl o l'Ajuntament 
lo dedicació horària i els dies concrels de! compliment del
còrrec per Iol de preveure les necessilals del servei.
En el supòsit de l'exercici de les funcions de president,
vocal, inlervenlor o apodera! en eleccions públiques: el dia
de lo votació i reducció de 5 hores en lo jornada següent. 
Formo d'acreditar-ho: qualsevol provo que juslifiqui el 
compliment del deure de coràcler públic o personal. 

e) Permís per matrimoni o fo,mació de parella
El permls per raó de matrimoni o per inici de convivència,
en el cos de les unions estables de parella, lé una durada
de quinze dies naluro!s consecutius. Els cònjuges o convi
venls en poden gaudir dins el !ermini d'un any o comprar de
lo dola del casament o de l'inici de lo convivència.
Formo de juslificor-ho: coldrà opotlor el llibre de família 
(molfimoni) o el certificat de convivència (formació de 
parella} que ocredm !o situació.

f) Permís per matrimoni d'un familiar
Els lrebol!odors ols quals els hi són d'aplicació aquestes 
mesures per o lo conciliació de lo vida personal, familiar i
laboral, lenen drel o un permís d'un dia natural d'absència
del lloc de !reboll per molrimoni d'un familiar fins ol segon 
grau de consanguinitat o afinitat. Aquest permís és 
ampliable o dos dies si el mofrimoni té lloc fora de 
Calolunyo. Formo d'acredi!ar·ho: còpia del llibre de família 
o del certifico! de mofrimoni del familiar o documenl acredi
tatiu suficient.

g} Permís de malernllal per parl
El permís de molernilot per port ié una duració de 16
setmanes ininterrompudes, que són ampliables o 2 setmanes
més en el supòsH de discopocllal del fil! i, per coda fill o filla 
o porlir del segon en els supòsits de port múhiple. l'altre 
progenilor o progenitora, sempre que lingui la guardo legal
del fill o filla, pol fer ús de Iol el permfs de molernilol, o de 
lo parl que en resti, en el cos de mori o malaltia incapocitont 
de la mare o en el cos de guarda legal exclusiva. 
En el cos de filiació biològica, el període de permfs pol 
començar abans o immediofamenl després del parl. les sis
primeres 6 posleriors ol fXlrl són de descans obligolori per 
o la mare. lo persono que gaudeix del permís per molernllot

ho pol fer o lemps parcial, d'una manera ininterrompuda 
quan les necessilols del servei ho permetin i en els lejmes 
que reglamentàriament es determinin. lo manera en què es 
distribueix el temps de permís requereix l'acord previ entre lo 
persona afectada i l'òrgan competenl per o !o concessió del 
permís. lo mare pol gaudir del permís o lemps pardal 
només o porllr de !o sisena selmona p:Jslerior ol parl. El 
permís per molernilol o lemps parcial és incompolible amb 
els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la 
reducció de jornada per guardo legal. 
El progenilor/a que gaudeix del permís per maternitat pol 
oplor perquè l'altre progenílor gaudeixi d'una parl deler
minada l ininterrompuda d'aquest permís. El permís es distri
bueix o opció del progenitor/o que gaudeix de lo primera 
parl del permís. Els progenilors p:xfen gaudir de la compar
tició del permís d'una manera simultània o successiva, sense 
superar les setze sermones o el lemps que correspongui en 
els cosos de discopacilol del fill o de parl múlliple. 
l'olire progenilor/a podrà seguir gaudint del permís de 
malernilal iniciolmenl cedí!, encaro que en el momenl previs! 
per o lo reincorporació de la mare ol treball oqueskl es !robi 
en siluació d'incopocilol lemporal. Si s'oplo per gaudir de 
la segona fX)rl del permís successivomenl ol de !a mare, 
només es pol fer a porlir de lo sisena selmono posterior al 
port. 
l'opció exercida per un progenitor/o, en iniciar-se el 
període de permís per moternilol en favor de l'ol!re proge
nitora a fi que aquest gaudeixi d'una parl del permís, pol 
ésser revocada en qualsevol momenl per aquell/o si s'es 
devenen fets que fon inviable l'aplicació d'aquesla opció, 
com oro l'absència, lo molohia o l'ocddenl, o també l'aban
donament de la família, lo violència o al/res causes equiva
lenls, l!evot que aquests fres dorre,s cosos siguin imputables 
ol primer progenilor/o que ho exercil el drel d'opció. 
En els cosos de parl prematur i en aquells en què, per quo� 
sevol causa, el nounat hagi de romandre hospilolitzol a 
continuació del part, oquesl permís s'ampliarà en Ionis dies 
com el nounal es !robi hospilolitzal, amb un mòxim de lrelze 
selmones addicionals. El gaudiment d'oques! permís addi
cional s'iniciarà o partir del finiment del permls per moler
nilal o de lo setzena selmono poslerio, a! parl, adopció o 
l'ocollimenl. 
Durant el gaudi d'oques! permls es podrò porlicipor en els 
cursos de formació que convoqui l'Administració. 

h} Permís de molernitol per adopció o ocollimenl
El permís per odoJXiÓ o acolliment, jo sigui preodopliu, 

permanent o simple, lindrò una durada de selze selmones 
ininlerrompudes. Aquest permís s'ampliarà en dues setmanes 
més en el supòsit de discopacilol del menor adopto) o acollit 
i per coda fill o porlir del segon, en els supòsils de adopció 
o acolliment múllip!e. El còmput del !ermini complarà o
elecció del lrebollodor o lrebo!lodoro o porlir de lo decisió
odminislralivo o judicial d'ocollimenl o a partir de !o reso
lució judicial per lo que es conslifueixi l'adopció, sense que
en cap cos un mafeix menor pugui donar drel a diferents 
períodes de gaudi d'aquest permís. Si es lroclo d'una
adopció o acolliment in!ernocionol el permís pol començar
fins o sis setmanes abans.
En el cos que ambdós progenilors treballin, el permís es
dis!ribuirà o opció dels inleressals que podran gaudir-lo de
firma simultònia o successiva, sempre en períodes ininte
rrompuls, però mai podrà excedir de les 16 setmanes o de
les que corresponguin en cos d'adopció o acolliment
múltiple i de discopocitol de! menor adoplol o acollit.
Aquest permís podrà gaudir-se a jornada comp!ela o o 
lemps parcial, d'una manera ininlerrompuda, quan les 
necessilols del servei ho permelin i en els !ermes que reglo· 
menlàriomenl es delerminin. (El permís per mo!ernifal a
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lemps parcial és incompoiible amb els permisos per 
laclòncio o per fills premolurs i amb lo reducció de jornada 
per guardo. 
Si es lroclo d'una adopció o acolliment inlernodonol i fos 
necessari el desplaçamenl previ dels progenilors al país 
d'origen de l'adoplol, es tindrà drel o més o un permls de 
fins a 2 mesos de duració, perceben! duran! oques! lemps 
exclusivament les relribucions bàsiques. 
Duran! el gaudi d'oques! permls es fX>drò parlicipar en els 
cursos de formació que convoqui l'Adminislroció. 
Els supòsils d'adopció o oco!limenl seran els que s'esta
bleixin en lo normolivo reguladora es!o!ol o de lo respeclivo 
comunilol oulònomo, però la duració de l'ocol1imenl simple 
no podrà ser inferior o un any. 
Formo d'acreditar-ho: coldrà odjunlor a lo sol·licitud el 
documenl que acrediti l'adopció o l'acolliment. 

i} Permis per noixemenl, adopció o acolliment 
El progenitor o p1ogeniloro que no gaudeix del perm{s per
molernilot lé drel a un permls de cinc dies laborables conse
culius dins els deu dies següenls a lo dara de naixement, o
a l'arribada del menor o la menor adoplol/da o acollil/do 
a la llar familiar en el cos d'adopció o acolliment. En el cos 
de parl, adopció o acollimenl múlliple, lo durada del permís 
s'omplia a deu dies si es !rodo de dos fills i a quinze dies 
si en són Ires o més.
Fornia d'acreditar-ho: llibre de família

j) Permls de polernilol 
Pel noixemenl, acolliment o adopció d'un fill/o el pare o
l'altre progenitor lé dret o un permís de palernilal de quofre 
sermones consecullves des del finiment del permís de moler· 
nilol o de la setzena selmono posterior ol port o o l'adopció 
sempre que lingui lo guarda legal de l'infon! i l'ol!re proge
nilor o progeniloro lreb:illi. Aquesl permís és incompatible 
amb l'oulorilzoció de compolibililol, que resta suspesa 
d'ofici fins ol finiment del permís. 
El progenilor o progenitora d'una família monoparental, si lé 
lo guardo legal exclusiva del fill o filla, lombé pol gaudir
d'oques! permís o conlinuacló del de malernitol. 

k} Permls per laclòncio 
El/lo lrebollodor/a, per lactància d'un fill menor de dotze 
mesos té drel a una hora d'absència del lloc de !reboll que
pol dividir en dues fraccions. Aquesl dret es pol subsliluir per
una reducció de lo jornada no1mol en mitja hora a l'inici i
al final de lo jornada o, en una hora o l'inici o ol final de !a
¡ornada, amb lo mateixa finolilol. 
D'oques! permís en podrà gaudir indisllntamenl l'un o l'altre 
dels progenilors només en el cos que ambdós lreb:illin.
So!omenl un d'ells podrà exercir oques! dret. 
A pelició de l'inleressol o interessada, es podrà subsliluir el 
lemps de laciàncio per un permís re!ribu·11 que acumuli en 
¡ornades compleles el temps corresponent, tenint en compte 
les necessilols del serveL 
Aquest permís s'incremenlo proporcionalment en els cosos 
de port múlliple. 
Formo d'ocredilor--ho: fotocòpia del llibre de família que
acredm el noixemenl i certifico! de l'empresa on !rebollo el 
pare o lo mare en què es cerllfiqui que no gaudeix del drel 
d'absència per loctòncia.

l) Permís per noixemenl de fills premolurs o que hagin de
romandre hospilalilzols 
En el cos de naixemenl d'un fill o filla premolur o que hagi 
d'ésser hospilolilzol o conlinuoci6 del port, s'olorgo un 
permís equivalen! al temps d'hospilolllzocló fins o un
màxim de l 3 selmanes (que són les 1 3  setmanes oddi· 
donols que es regulen ol permls per port}. Aquest permís 
s'inicio o porlir del finlmenl del permís de molernilol o de
!a selzeno setmana posterior ol port, l'adopció o l'oco
llimenl.

m} Permisos per o alendre fills discapadlols 
Els progenilors amb fills discopocilals lenen drel conjurt
loment o permisos d'absència del lloc de treball per poder 
assistir a reunions o vlslles en els cenlres educatius especials 
o sonilaris on rebin superi, així com o dues hores de flexibi
lifol horà1ia diària per poder conciliar els horaris dels centres 
d'educoci6 especial o dels ahres cenlres on el fill o filio 
discapocilol tep olendó. 

n} Permls prenatal 
les dones embarassades fenen drel o absenlor-se del lloc 
!reboll per o osslslir o exàmens preno!ols i o tècniques de 
preporocló per ol porl, durant el lemps necessari per o dur
o !erme oquesles pràctiques, amb lo juslificoci6 prèvia de lo 
necessilol de fer.fio dins lo jornada de lreb:ill. 
Aquest supòsil inclou les visites mèdiques i oclivitals de
preparació ol po1I que hagin de realitzar-se dins de lo 
jornada de !reboll, prèvia juslificod6 de lo seva reo!ilzoció 
en horari laboral. 
formo d'acreditar-ho: juslificont que n'acrediti lo necessilol 
dins la ¡ornada de !reball i el temps indispensable per 
efecluor�os. 
Les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment
permonenl o preodopliu tenen drel o absenlar-se del \!oc de
lreb:ill per dur o ferme els lròmils adminislrolius requerits per
l'administració competenl fels o Catalunya, duronl el temps 
necessari, amb lo justificació prèvia que s'han de fer dins lo 
¡ornada de lreboll. 

o) Permís per mori, accident, hospitolilzació o maloliia greu 
d'un familiar fins ol segon grau
El permís per mori, occident, hospilolltzació o malohia greu 
d'un familiar fins ol segon grau de consanguinitat o ofinilal 
té una durada màxima de 2 dies hàbils, ampliable o 4 dies 
hàbils si el fet es produeix en un municipi diferent de! 
municipi del lloc de lreboll.
Si es Irada d'un familiar de primer grau de consanguinilol o
ofinilol lé una durada mòximo de 3 dies hàbils o lo moleixo 
locolilal del lloc de lreboll ampliable o 5 dies hàbils si el fel 
es produeix en un municipi diferenl del municipi del lloc de 
lreboll. 
El supòsit de malahia greu i hospílalilzació es forà extensible 
ols cosos de ciwrglo especialitzada sense hospitolilzadó 
que requereixi alenció posloperalòria especial en e! domicili
quan afecti els familiars relocionols anteriorment i que no 
puguin ser ob¡ecte d'una adequada atenció per parl d'un
altre membre de la família. 
En els casos de mala!rio greu de familiar amb hospilolit
zodó, els dies de permfs podran ulililzor-se en qualsevol 
moment del període d'hospitalització, sense que en cop 
cos, l'absència pugui ser superior ols dies d'hospilalilzoció. 
En els supòsils de permís per hospitalització de familiar els 
dies de permís s'enlenen com a màxims, sense que el permís 
es pugui perllongar més enl!ò dels dies d'hospi!alitzoció, 
llevat que per s'acrediti mil¡onçanl ¡uslificanl del facultatiu 
mèdic la necessitat d'una especio\ alenció ol domicili.
Forma d'ocredilor�10: juslificonl del cenlre mèdic on hagi 
eslol ossislil el familiar o document ocreditoliu de lo 
defunció. 

p} Permís sense relribució per alendre un familiar
Es poden concedir permisos sense retribució per atendre un
familiar fins ol segon grau de consanguinitat o ofinlfal per un
període mínim de deu dies i mòxim de Ires mesos, prorro
gable, excepcionalment, fins o Ires mesos més. Aquesl 
permís és incompatible amb l'oulorilzad6 de compolibililol, 
que resla suspesa d'ofici fins ol finiment del permls. 

ql Permisos per siluocions de violència de gènere 
les dones vlclimes de situacions de violència de gènere que, 
per aquest motiu, s'hagin d'absentar del lloc de !reboll tenen 
dret que aquestes faltes d'ossis!èndo, totals o parcials, es 



44 BOP DE TARRAGONA - Núm. 74 Dimecres, 30 - 3 - 201 1 

considerin juslificodes d'acord amb el que determinin els 
serveis socials, policials o de solul corresponenls. 
Aixi mateix, les empleades víctimes de lo violència de 
gènere tindran drel o lo reducció de lo jornada, que 
comportarà la disminució proporcional de la retribució o lo 
reordenació del temps de !reboll, o lrovés de l'adoploció de 
l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes 
d'ordenació del temps de !reboll que s'utililzin o lo corpo
ració, quan aquestes mesures siguin necessàries, d'acord 
amb cada siluació concreto, per fer efectiva llur protecció o 
el seu dret d'ossislèncio social inlegrol. 

r) Permisos de ílexibililol horària recuperable
Es poden oulorilzor permisos d'absència del lloc de lreOOU
d'un mínim d'una hora i un màxim de set per a visites o
proves mèdiques d'ascendents o descendenls fins ol segon 
grau de consanguinitol o afinilal i per a reunions de tutoria 
amb els docenls responsables dels fills. El temps d'absència 
l'ha de recuperar !o persono afectada duran! lo moleixa 
setmana en què gaudeix del permís, leninl en comp!e les 
necessilols del servei. Aquests permisos poden ésser 
punluals o periòdics. 

s} Permís per o l'exercici de funcions sindicals o de represen
lació del personal 
El treballador, previ avís, podrà obsenlar-se de lo feina amb
dret a remuneració per realitzar funcions sindicals o de
represenlació del personal en els fermes esloble1ts legalmenl
o convencional. 
formo d'ocreditor11o: No s'exigirà ¡uslificanl previ, sense
per¡udici de lo focu!rol de confrol per parl de lo corporació 
i dels propis represenlanls sindicals. 

l) Permís per risc durant l'embaràs o durant la loctànda natural 
Quan les condicions del lloc de !reboll poguessin influir 
negalivamenl en la salut de lo dono, del fill o filla duran! 
l'embaràs o duran! la lactància nolurol, podrà concedir-se
suspensió del conlracle per risc durant l'embaràs o durant lo
loclàncio nalural, en els moleixos !ermes i condicions 
previslos a la normaliva aplicable. En aquesls casos, es 
garanlirò lo plenilud dels drels econòmics de l'empleada 
durant Iola lo duració de lo suspensió del controcle, d'acord 
amb allò es!ob!erl a lo legislació especifico. 
la suspensió del conlracte finolitzorò el dia que s'inicff la 
suspensió del conlracle per molerni!ot biològica o el loctonl 
compleixi nou mesos, respeclivamenl, o, en ambdós cosos, 
quan desaparegui lo impossibilito! de la lreballodoro de
reincorporar-se ol seu lloc anlerior o o alfre compolible amb
el seu eslal. 

2. Sol·licitud dels permisos i llicències 
Els permisos i llicències se sol,liciloran amb l'an!eloció suficienl, 
miljançanl l'imprès eslob!erl o oques! efecle. Si lo causo fos un 
fel imprevisible, en el moment en què es produeixi !ma!ahla, 
naixement, defunció, elc.J es comunicarà al més avial possible 
o la persona amb còrrec superior immediat perquè ho posi en
coneixemenl del Departament de Recursos Humans. En el
supòsit de defunció de familiar en primer grau (parella, fills, 
pares} la ¡uslificadó podrà presenlor-se ol sisè dia nolurol del 
fet cousonl. 
En qualsevol momenl es podrà demanar o lo persona inte
ressada el ¡ustificonl que demoslri l'existència de la causo que
ha original el permís o llicència.

3.Goudi d'oquesls permisos i llicències
Amb caràcter general, els permisos i les llicències es gaudiran 
immediatament després que s'hagi produ'1l lo causo que els 
molivo. Els permisos i les llicències assenyalats seran modi· 
ficals oulomàlicamenl quan la legislació assenyali unes condi
cions més beneficioses que les que s' eslobleixen en oques! 
conveni. 
No es pol concedir un moleix lipus de permís a 2 persones 
pel mateix fel cousonl, Ueval que es gaudeixi de manera alter+ 

nativa respeclonl en tot cos el termini mòxim per a coda Hpus 
de permfs, a excepció dels següenls supòsits: 
Permís per mafrimoni o d'inici de lo convivència en el cas 
d'unions esiab!es de parella. 
Permfs per molrimoni dels familiars fins ol segon grau. 
Permfs de malernilal quan es gaudeix de formo compari/da 
pels dos progenitors. 
Permisos per ofendre fills discopacitols. 
Permfs per mo1t, accidenl, hospi!olilzació o malaltia greu d'un 
familiar fins al segon grau. 
Als efectes de permisos, fins i Iol pel cos de malrimoni, lo 
referència al cònjuge es fa extensiva a Iols els supòsils de 
parelles de fel, amb independència de la seva orientació 
sexual, sempre que l'acte causant de la convivència s'acrediti 
miljançonl documenl oficia!. 
En Iol cos, seran d'aplicació directa qualsevol precepte legal 
d'aplicació en l'àmbit de l'Adminislradó pública que reguli per 
nous supòsits els permisos relribLiils o millori les condicions que 
resulten del presenl Conveni. 

Arlicle 22 Excedències 
El personal laboral podrà ser declaro! en siluoció d'excedència 

en els supòsils següenls: 
J .  Excedència per tenir cura dels fills o d'altres familiars. 

El personal llndrò drel o un període d'excedència de duració 
no superior a 3 anys per lenir cura de cada fill, ¡a sigui per 
noruro!esa o bé per adopció, o en el supòsit d'acollimenl lont 
permonenl com preodopliu, o comptar des de la dolo de 
naixement o, si escau, de la resolució judicial o adminislraliva. 
Els fills successius donaran drel a un nou període d'ex
cedència, que posarà f¡ o lo que s'estiguí goudinl, si s'escau. 
El personal lombé tindrà dret a un període d'excedència per 
un període mínim de 3 mesos i màxim de 3 anys per lenir curo 
d'un familiar fins o segon grau de consangulnilal o ofinilot que, 
per raons d'edo!, occidenl o mo!ollio, no pugui vo!er·se per ell 
mofeix i no desenvolupi una aclivllol relribuïdo. 
Quan una nova causa doni drel a un nou període d'ex
cedència, el començomenl d'aquesta posarà f¡ o lo que s'es
tigui gaudinl, si s'escau. 
l'excedència prevista en el presenl apariat conslilueix un dret 
individual del persono\ laboral. No obstant això, si 2 o més 
lrebollodors/ ores de l'Ajuntament generen aquest drel pel 
mateix subjecle causant, l'A¡unfamenl podrò limifar·ne l'exercici 
simultani per raons jusliÍicades de funcionament de l'organit
zació. 
El període durant el qual el personal laboral es lrobi en 
aquesta slluació d'excedència conforme a l'esloblert en aquest 
orlicle serà compulable o efectes d'anliguilal, i durant aquest 
període tindrà dret o l'ossislèncio a cursos de formació. 
Duran! el primer any d'excedència, la persona que en gaudeixi 
iindrà dret a lo reservo del lloc de !reboll que desenvolupava. 
Un cop lranscorregul aquest període, només es faró reservo 
d'una plaço i un !toc de nivell i relribució iguals. 

2. Excedència voluntòrio 
les persones de lo p!onlil!a amb conlracle laboral indefinil que
hagin complerl l any d'onliguilal lindron dret que se'ls reco
negui lo possibililal de situar-se en excedència voluntària per
un termini no inferior o 2 anys i no superior a 5. Aquest dret
només podrà ser exercil una ahra vegada per !a mateixa
persona si han passat 4 anys des de la f¡ de l'anterior
excedència. la persona en excedència només conservo un
drel preferent de reingrés en les vaconls d'igual o similar cate
goria o l'empresa.

3. Excedència forçosa 
l'excedència forçosa donarà drel a la conservació del lloc de
!reball i al còmpul de l'ontiguitol i es concedirò per la desig· 
noció o elecció d'un còrrec públic que impossibiliti l'assistència 
ol !reball. El reingrés s'haurà de sol·licitar dins del mes següent
ol de cessomenl del còrrec públic. 
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Formo d'acredi!or-ho: coldrà od¡unlor o lo inslòncio el 
document que ocredm el nornenomenl del càrrec públic. 

4. Suspensió de conlrocle amb reservo de lloc de !reboll. 
l'Ajuntament suspendrà el conlrocle laboral del personal que
ho sol · liciti, amb reserva de plaço i lloc de !reball, pels molius 
següents:
l .  Per assumptes propis. Per motius porliculors, el personal 

laboral fix lé drel o una suspensió del seu conlrocle laboral 
indefinit, amb reservo de plaço i lloc de lreOOII, duran! un 
període lo durada ocumu!odo del qual no excedeixi en cop 
cas els 6 mesos cada 2 anys. Aqueslo suspensió se subor
dinarà o les necessilols del servei. 

2.Per accedir lemporolment, dins del moleix Ajunfamenl o 
organismes oulònoms que en depenen, o places voconls de
diferenl categoria. A les persones que es trobin en els
supòsils es!oblerls a l'article 1 1  d'aquesl Conveni se'ls
suspendrà, si és necessari, el contracte laboral; lindron 
reserva de plaço i lloc de !reboll pel període que l' esmenfol 
orlicle eslab!eix. 

3. Per preslor serveis o col·laborar en organitzacions no gover
nomenlols o organismes inlernodonals. Quan un lrebo
!lador/o amb conlrocle laboral indefinit passi o presfor 
serveis o col·laborar amb organilzodons no governomen!ols 
(ONG) que desenvolupin programes de cooperació o passi
o complir missions en organismes públics en programes de
cooperació nadonols o inlernocionals, tindrà dret o una
suspensió del conlrocle laboral amb reservo de plaço i lloc
de !reball menlre duri oqueslo col·laboració. 

Copllol 111 
Condicions econòmiques 

Article 23 Conceptes refribulius 
r eslruclura salarial serà lo següent 
Relribucions bàsiques: 
Sou base: És lo relribució ol lreboUodor/a, es!oblerla per unitat 

de lemps, preferentment mensual. El personal ofeclol per 
aquest Conveni lé els mateixos drets que els funcionaris pel que 
fa ols grups i a les quanlilals del sou base. 

Anliguilol: S'estableix, en caràcter general, una quanlilol fixo com 
o complement d'anliguilol, el personal afeclal per oques! 
Conveni té els mateixos drels que els funcionaris de 
l'Adminislració local pel que fa ols grups, quantitats i lriennis. 
A aquest complemenl s'hi té dret coda Ires anys a porlir del
primer dia hàbil del mes següent en què s'acrediti l'anliguilal. 
El reconeixement dels triennis realilzarò d'ofici per l'A¡unlamenl.
Ton sols procedeix a instància de l'inleressal quan els serveis 
hagin estai preslals en una altra Administració Pública. 

Pagues exlres: 
Hi ho dues pagues exlres, de juny i Nadal 
Ref1ibucions complementàries: 
Complemenl de destinació: lo quanlilot a pagar és la que esta· 

bleix com o complement de destinació lo Llei de pressuposlos 
generals de l'Es!ol per ols funcionaris de l'Eslot i l'empresa 
abonarà lo quanlilal establerta entre els límils mínims i 
màxims del grup i del nivell que té assigna!, d'acord amb 
l'aplicació analògica del que preveu lo llei de lo funció 
pública per al personal funcionari al servei de les adminis
tracions locals. L'Import de les retribucions del complement de 
destinació resulrarò del que es reflecleixi anualrnenl en el 
pressupost i lo plonlillo de lo co,poració aprovat en forma 
anual d'acord amb el que eslobleix per o cada nivell la llei 
de pressupostos generals de l'Estol per als funcionaris. 

Complements de lloc de treball: 
a) El complement especific de lloc de lreboU es destino o 

relribulr les condicions porliculars de cada lloc de !reboll, 
d'acord amb l'especial dificulto! tècnica, major dedicació,
responsabilitol, peril!osllal o penosilal. Aquest complement és

d'índole funciono! i s'hi lé dret d'acord amb lo !osco que 
s'efectuo, l amb el lloc assignat, per la qual cosa no lé 
caròcler consolidable. la taulo de nivells del complement 
especific resuharà del que es reflecteixi en forma anual en el 
pressuposi, plantilla i relació de llocs de treball aprovat per 
la corporació. 

b! Alrres complemenls personals: 
-Complement de produclivilal: per quolilol l quanlilot del

!reboll desenvolupat en funció de circumslòncies objectives 
relacionades amb l'exercici del lloc de treball i amb els 
ob¡eciius ossignols que puguin eslablir--se per acord o per 
assignació de lo corporació. 

-Comp!emenl "ad personam": de naturalesa personal i que 
goronleix la percepció de re!ribucions consolidades que,
amb caròcler global i en còmput anual, excedissin de les 
¡xiclades. 

-Comp!emenls de plus de ¡ornada parlido, disponibilitat, i 
perllongació de jornada: Alenen! que determinats llocs de 
!reboll s'han de prestar en jornada continuada o partida, o 
que en delerminals supòsils resullo convenien! a l'inlerés 
públic per a lo millora de prestació del servei, la variació 
respecte ¡ornada ordinà1io o la perllongocló de lo ¡ornada 
ordinària fins el límil màxim es!ablerl a la normativa laboral 
reguladora, es percebrà per ¡xirl del personal que en cada
momenl realitzi oques! servei, un plus per aquesls conceples 
en lo quanlio i condicions de !reboll que s'estableixin. En Iol 
cos lo seva percepció dependrà exclusivamenl de l'ads
cripció i pres!ació efeclivo del servei per parl de la persono 
adscrila ol servei amb jornada porlido, disponibililol o 
perllongoció de ¡ornada, i per això no lindrà caràcler conso
lidat.

Amb excepció de la consolidació de grau de complemenl de 
destí, d'acord amb el que s'eslab!eix per a lo funció pública, 
que serà aplicable al conjunl del personal funcionari i laboral 
al servei de lo corporació local, el goudimenl de les relribu
cions complemenlòries no creo drels odquirils ol dil personal. 
És volunlal de l'Ajunlamenl que les retribucions del personal 
s'han d'o¡uslor, Ioni com sigui possible, o l'entorn socioe· 
conòmic de Calolunyo. 

Arlicle 24 Complement de productivitat 
El comp!emenl de productivilal està destino! a retribuir l'especial 

rendiment, l' aclivilat exlraordinàrio i l'interès i la inicialiva amb què el 
lrebollador/a exerceix lo seva feina. t'opreciació de lo productivilol 
s'ha de reolilzor en funció de circumslàncies ob¡eclives relacionades 
direclamenl amb l'exercici del lloc de !reboll i amb els ob¡eclius que 
li siguin ossignols. 

Els lrebollodors podran sol · licitar el comp!ernenl de productivilot 
un cop complerts 3 mesos en prestació dels serveis. El personal fix 
que hagi oblingul el seu lloc de !reboll miljonçonl oposició pcx:Jrà 
sol·licitar el complement de produclivilol des de l'inici de la prestació 
dels serveis, sempre que el lloc de !reboll sigui d'igual grup i cate
goria. 

les quanlllols mensuals en concep!e de productivilat per grup i 
colegoria professional seran fixades per lo comissió parltòrio mixta de 
seguiment �el conveni. 

la concreto delerminació dels crileris, indicadors, ob¡ectius l 
procedimenls que serviran per mesurar el rendimenl als efectes de 
l'aplicació del complement de produclivilot, així com l'eventual 
pèrdua d'aquest complemenl, s'acordaran en el si de la Comissió 
parilàrio mixta de seguimenl del conveni miljonçanl la elaboració 
d'un reglomenl, un cop realitza! l'estudi de va!orac!ó de llocs de 
treball. 

En Iol cos, en lindran en compte els següenls: 
- assistència 
- puntuolilol 
- assoliment d'objeclius 
- formació 
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Arlide 25 Increment retributiu pels anys de vigència del Conveni 
Per ol període de vigència d'aquest Acord, l'increment relributiu 

de Iols els conceples de coròcler fix i periòdic serà el que eslableixi 
lo llei de pressupostos generals de l'Eslot per o cada exercici. 

Article 26 Pago d'incenlivació 
Amb lo fina!ilal de promoure políliques de modernilzació i rocio

nolilzoció de l'Adminislració així com incenlivor una milloro de lo 
productivilol i aconseguir un incremenl en !a quolilol de la funció 
pública s'acorda o parlir de l ' l  de gener de 201 1 ,  lo creació d'una 
paga d'incenlivació vinculo! a l'assoliment dels nivell d'absenlisme 
que es determinin o l'efecle. En qualsevol cos l'imperi màxim serà 
d'una mensuolilol de sou base, complement de deslinació i 
complement específic o lo port proporcional que coJrespongui quon 
el temps reolmenl !reballat sigui inferior a l'any o en els cosos de 
reducció de jornado. 

lo concreto determinació es forò o lroves d'un reglomenl, un cop 
realitzot l'es!udi de voloroció de llocs de !reball. 

El període de meriloció serà d'un any natural, i es cobrarà 
junlamenl amb !a nomino del mes de març de l'any següent. Es 
goronleix ol personal que hagi cessa! la seva presloció de serveis en 
lo dola de cobroment

1 
!a percepció de lo port proporcional que els 

correspongui. 

Arlide 27 Po9ues ex/res 
Hi ha dues pagues ex/res, de juny i Nodal, equivalenls a una 

mensuolilot de sou base, onliguilol, comp!emenl de destinació amb 
addició de lo quonlllot addicional que en el seu cos eslableixi la Uei 
de pressupostos i de complemenl específic de lloc de lreball 
cadascuna. Aquestes pagues es merilaron per semestres, segons el 
període !rebollat d'acord la dola de controclació, i de lo següent 
formo: 

l .  la pago de ¡uny es merilarò de l' l de gener ol 30 de juny 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 pagamenl es forà abans del 20 de 
desembre 

Arlicle 28 Hores exlroordinàries 
Amb lo finalitol de perseguir uno política social solidària que 

condueixi a uno mínima realització d'hores exlroordinòries, ambdues 
paris acorden la seva reducció al mínim imprescindible. 

No serà obligolori reoliizor serveis exlroordinoris. 
El personal laboral només lindrà l'obligació de pres lar serveis 

exlraordinoris en els seus dies feslius, sempre que necessitats exlraor· 
dinàries no previsibles i inexcusables ho motivin. 

No es lindrò en comple, o efecles de duració màxima de lo 
jornada laboral ordinària i del còmput del nombre mòxim de les 
hores extraordinàries realitzades, l'excés de les !rebollades per 
prevenir o reparar sinislres o bé altres danys exlroordinoris o 
urgents, sens perjudici del seu abonament com si fossin hores exlro· 
ordinàries. 

les hores exlraordinàries es faran efectives o mes vençut. Serà 
necessari que cada Server focilill o Recursos Humans lo informació 
sobre !es hores realitzades abans del dia 5 de coda mes. 

Els responsables dels diferenls serveis, previ coneixement del 
Departament de Personal, odoploran les mesures necessàries per lai 
de velllor perquè no es facin hores extraordinàries sense que estiguin 
¡uslificades per ol funcionomenl del servei públic. 

L'excés d'hores !rebollades sobre lo jornada ordinària podrà ser 
lraclof, o opció de lo mateixa corporació, entre: 

o) lo consideració de dislribució irregular de la ¡ornada, amb les 
corresponenls compensacions per reducció poslerior d'horaris,
fins o regularitzar !es hores !reballades de més. Lo campen·
soció és d'una hora i mitja per coda hora exlraordinòrio o de 
dues hores si el lreOOII és noclurn o en dies feslius o de dues 
hores i milro si són nocturnes i festives. No procedirò aquesta 
compensació i serò en consideració d'hores exfroordinòries 

quan es !rodi d'hores lreOO!lodes pel personal laboro! en dies 
feslius. 

bJ Mirjançonl la consideració d'hores exlraordinàries, i lo seva 
corresponen! relribució segons lo !aula de valors preu/hora. 
lo valoració del pagament dels serveis especials o extraordi· 
noris és el següent 

Hora Hora 
Hora exlroordinòria exlroordiriòrio 

Gwp exlroordinòrio nocturna o festivo nocturna í festivo 
A 1 ,75 x J hora normol 2 x l hora n01mol 2,25 x J hora normal 
B 1 ,75 x J hora normal 2 x l hora normal 2,25 x l hora normal 
C 1 ,75 x l hora normal 2 x l hora no1mol 2,25 x l hora normal 
D l ,75 x l hora normal 2 x l hora normal 2,25 x l hora normal 
E 1 ,75 x l hora normol 2 x l hora normal 2,25 x l hora normal 

Es consideren hores nocturnes les efectuades entre les 22 h i 
es 6 h; feslives les efectuades en dissabtes i diumenges festius 
laborals; i festives nocturnes les vigllies a les festives. 
Per o! còlcul del valor de l'hora exlroordinòrio, es dividirà lo 
sumo de !es retribucions bàsiques {sou, antiguitat, pagues exlro· 
ordinàries) i lo retribució comp!emenlòria de deslinoció, en 
còmpul. anual, pel número d'hores de lreboll, lombé en 
còmput anual. 
El còmput d'hores per compensar col fer· lo abans de lo f¡ de 
febrer de l'any següent. 

Arlide 29 Dietes i desplaçaments 
les evenluols indemnitzacions per raó del servei s'abonaran 

d'acord amb allò establer! en coda moment per la normativa vigent. 
Dietes: Els frebolladors lindran dret a percebre dieles per 

compensar les despeses originades per es!ada i manutenció 
fora de la residència hobiiuol fins a un mòxim de: 
65, 97 euros per ol!oljament 
l 8,7 euros lmit¡o dielo) i 37,40 ldielo comple!o} per monulenció 
103,37 euros per monulenció i hoslolge en cas de pernoctar 
S'hourò de presenlor el rebut jusliflcont de la despesa 
reolilzoda, i en Iol cos no s'obonorà cop despesa en concepte 
de manutenció que el lrebollador hauria realitzat en les candi· 
cians normals de prestació de servei. 

Desplaçaments: Els lrebolladors tindran dret o la compensació 
per les despeses ocasionades per la ulilltzoció de qualsevol 
mit¡à de lronsporl, en !es quonlilals següents: 
- lronsporl públic: segons justificació, l'imper! dels bitl!els
• Automòbil particular: o raó de O, 19 euros per quilòmetre
· lv\oiocidelo porliculor: a raó de 0,078 euros per quilòmetre.

En el seu cos, l'ovançamenl de l'import corresponen! o dietes 
lindrò la consideració de pogamenl o justificar en els fermes pressu
poslàriamenl previstos. 

Els imports previstos ols porògrafs anteriors hauran de ser revisats 
en cos de modificació de lo normalivo aplicable. 

Arlide 30 Fons social 

Copílol W 
Millores socials 

L'Ajuntamenl de Calafell !é conslilu'il des de l'any l 996 un fons 
d'acció social per Iol de compensar una po1I de les despeses que la 
persono sol·licitanl hagi sufraga! en cada una de !es modo!ilols 
objecte de subvenció i d'acord els principis d'equilal i ob¡ectivilal. 

Les ports signanls goranfeixen lo continuHal del fons d'acció social 
duran! lo vigència d'oques! acord, i es compromet a actualitzar els 
percenlafges que subvenciono l'A¡unlamenl i els màxims, augmenlonl 
aquesls percenlolges en un 20% per a l'exercici de 201 1 i un 10% 
oddicionol per a l'exercici 2012. En cop cas es podrò superar els 
límits màxims anuals fixols per la corporació en cado exercici. 

El fons d'acció social del personal laboral s'in!egrorò amb lo 
dolació corresponen! ol fons d'acció social del persono! funcionari 
per al mateix exercici, omb lo finalitat d'efectuar una convocalòria 
homogènia d'ojuls per o ambdós col·lectius. 
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Tol el personal que es !roba en l'òmbit d'aplicació del present 
acord, amb un mínim de 6 mesos d'anliguilol, pol accedir al fons 
d'acció social. 

Aquesl fons, d'Indole ossislencial, eslà destino! o lo milloro de 
l'acció prolecloro del règim general de lo Segurelol Social, d'acord 
amb el que preveuen els orlicles 4 1  de lo Conslilució espanyola i 
191 i 192 del Reial decret legislatiu l / 1994, de 20 de ¡uny. 

El persono\ loborol lé drel a les mateixes preslaclons i ajuls socials 
que, en el corresponen! acord de condicions de treball, exisleixin per 
ol personal funcionari d'oques! A¡unlamenl, quins requisils i quantia es 
delerminorò apllcanl-hi els moleixos barems i eslrucluro que els esla
b!eris per ol personal funcionari municipal. 

El con¡unl d'aquests ajuts consllluelx el fons social, l'odmlnislrocló 
del qual es porlorà o !erme per lo Comissió paritària de seguimenl de 
Conveni, qui gaudirà de la facul!ol ln!erpretolivo envers lo seva apli
cació. 

En matèria d'odminislroci6 d'aquest fons l en Iol allò que expres� 
somenl no acordi, mitjançant l'aprovació de reglament inlern regu
lador, serà d'aplicació en fo1ma suplelòria les disposicions que en 
concepte de fons d'acció social preveu per ol seu personal labora! lo 
Generalital de Ca!alunya. 

Arlide 3 1  Avançament sobre lo mensualitat 
Tindrà dret o un sal avançament sabre la mensuolital el personal 

que ho necessiti. 
Es percebran en quonlio proporcional ols dies lreballols en el 

mes. Se sol·licitarà per escrit ol regislre i es concedirà en el !ermini 
màxim de Ires dies. 

No es concediran Ires mesos seguils. 

Article 32 Préstecs als lrebal!adors 
Es podran concedir beslreles de sou fins a l'import de dues 

mensualilals neles, sense produclivilal, rein!egrobles fins o 14  mensuo
litols, sense interessos, per descomple proporcional en nòmina. 

No podran coincidir 2 beslreles, tampoc es podrà cancel·lar lo 
bestreia i demanar una segona beslreto fins lenir amorlilzado el 50% 
de lo inicio!. 

Arlide 33 Complement solaria! en supòsits d'occidenf de /reboll i
maloffio comuna i occident no faborof 

l'empresa comp!emenlorà el subsidi d'incopacllol lemporol 
segons els criteris següenls: 

Accident laboral, malaltia professional i molernilal o situació de 
1isc de l'emtx:lròs, baixes per malaltia moll greu: el l 00% de 
la retribució fnlegre mensual, duran! 1 2  mesos com o màxim, 
ampliable fins o l 8 mesos en cos de pròrroga de lo l.T. 

Accident no loOOral i molahia comuna amb hospitalització Inicial 
o intervenció qui1úrgico ocrediloda: el 100% de !o relribució
ín!egre mensual, duran! 8 mesos com o màxim, ampliable o
1 2  mesos en supòsils d'especial grove!ol. 

Accident no laboral i ma!oltio comuna sense hospilalilzació inicial 
ni intervenció quirúrgica acreditada: el l 00% de lo relribuci6 
ínlegre mensual, duranl 6 mesos com o mòxim. En aquesls 
supòsits es deduirà de l'esmento! comp!emenl els plusos 
d'obligada presència. 

l'Ajunlomenl no complementarà els processos d'IT d'aquells lrebo
llodors que no presenti el període mfnim de cadència de colilzació a 
!a Tresoreria general de lo Segure!ol Social o efecles de rebre lo pres· 
loció per IT. 

Arl1de 34 Assistència juFfdica i responsabilitat civil 
lo corporació garonleix l'assessorament i lo defenso jurídica a 

Iols els lrebol!adors que linguin qualsevol conílicle judicial derivo! del 
!reboll que duen o !erme a l'o¡unlamenl, inclusos aquells assumptes en
matèria de responsabililal civil, fent-se còrrec dels cosies ¡udicials, 
despeses i fiances.

En són exempls els casos en què el responsable és condemno! 
per imprudència temerària amb infracció de reg!omenls, negligència 

o ignorància inexcusables, dol o mala fe, infracció o incomplimenl 
volunlari de les normes. 

Arlicle 35 Pòlissa d'assegurança de vida i occident 
l'Ajunlomenl conlroclarà una pòlissa d'assegurança per o acci· 

denls de treball per un imporl de 30.050,61 euros en els supòsíls de 
mori i 60. 101,22 euros en els supòsils d'invalidesa permanent, 
absoluta o totol per a lo profess!ó habitual, segons conceplua lo Uei 
general de Segurelol Social. 

Arlicle 36 So/u/ i segurelot loboral 
En Ioles les malèries que afeclin o lo segurelal i higiene al !reboll 

seran d'aplicació les disposicions legals vigents i en especial el que 
disposo lo llei 3 1  l 1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals i ollres disposicions concordonls. 

Es designo el Comilè de segurelal i solul en el treball com o òrgan 
rx:iritari i col·legial de fXlílicipació deslinal a la consulro regular l 
periòdica de les ocluacions de l'empresa en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

El Comilè de segurelal i solul eslarà inlegral, en representació 
dels lrebal!odors, per un membre de cada sindical represenlol en lo 
Junlo de persono\, i en representació de l'Ajunfomenl per igual numero 
de membres que de represenlació sindical. En qualsevol cos aquesta 
comissió tindrà un mlnim de 4 membres. 

En les reunions del Comitè de segurelal i salul hi parliciporon, 
amb veu però sense vol, els de!egals de sindicals amb representació 
o lo Junta de personal l els responsables tècnics de la prevenció en
l'empresa que no esliguin inclosos en lo composició o la qual es
refereix l'oporlol anterior. 

El Comitè de segurelol i salul laboral lindrà com o missió vetllar 
en tot moment pel compliment de les disposicions vigenls, enlre 
d' ollres les següents: 

1 .  Promoure el coneixemenl i l'observança de les mesures de 
prevenció que s'estableixin per parl de l'A¡unlamenl. 

2. Conèixer les reclamacions del persono\ i els expedienls en
molèrio de salut laboral. 

3. Esludior les siluocions de perillositol o 
succe·11s, ooolilzol les seves causes 
concreles de prevenció. 

risc, els occidents 
realitzar proposles 

4. Revisor els casos d'occident i malalties professionals i les 
mesures de prevenció adoplades. 

5. Proposar el vesluari dels emp!eals que vagin uniformals i el seu 
calendari de lliuramenl. 

6. En general, les compelències i faculrals previstes a l'arlide 39
de lo Uei 3 1 / 1995.

El Comilè de segurelal i salut laboro! es reunirà lfimeslra!menl. 
El personal sub¡ecte a aquest conveni serà solmès o! reconei· 

xemenl mèdic, amb caràcter volunlori, un cop o l'any. 
Aquest reconeixement mèdic serà adequo! o les condicions 

laborals dels lreballadors, i lindron priorilol els col · leclius que fenen 
perillosilol, loxicilal, risc de contagi, etc. 

Article 37 Roba de /reball 
l'Ajunlamenl es!ò obliga! o facililor ols lrebolladors/es els estris i 

robo necessaris per ol desenvolupament del seu lrel:xJ\I. les caroc· 
lerisliques de lo robo de lreball seran les més adequades segons les 
necessilals de coda se1vei, esseni tingui en comp!e les valoracions 
que pugui apariar el Comilè de segurelal i solul laboral. 

l'enlrego del vesluari als lrebol!odors/es es forà en les dates 
següenls: 

Robo d'hivern, lo segona quinzena d'oclubre. 
Robo d'estiu, !o segona quinzena de maig. 

Arlicle 38 Formació 
l . Es reconeix la formació com un drel i un deure del personal. 

Per Ioni, l'Ajunlament goronlirà el dret de Iols els emp!eals o assistir a 
cursets de formació i reciclofge, odequols ol seu nivell, categoria i 
condicions professionals, en un pla d'iguoha!. 
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2. les condicions d'exercici d'aquest dret son les que es deter
minen ol Reglament de formació que s'incorporo con annex ol presenl 
conveni. 

Article 39 Premis d'onlíguifof 
El personal ol servei de l'Ajuntament, en situació de servei actiu, 

que compleixi l'anl1guilol de serveis efeclius o la corporació, tol i com 
s'indica o conlinuació, lé dret als premis següents: 

25 anys de servei: 5 dies hàbils de vacances relribu·10es. 
30 anys de servei: 8 dies hàbils de vacances relribuïdes. 
35 anys de servei: l l dies hàbils de vacances retribuïdes. 
40 anys de servei: 1 5  dies hàbils de vacances relribuïdes 

Ar!ide 40 Cornets de conduir 
L'Ajunlament assumirà lo despesa produïda per la renovació dels 

permisos de conduir d'aquell personal per al qual suposi una eina de 
!reboll, quan linguin uno necessita! i aplicació professional. 

Article 4 l Promoció interna i foment de l'ocupació 
Promoció interna com a modafilal d'accés per cobrir vaconls amb 

contracte indefinit. 
l .  Als efecles de concrelar el que estableix l'arllde 24 de l'Estolul 

dels lrebo!ladors, l'Ajunlament focililorò lo promoció inlerno dels seus 
frebollodors/ores, que consislirò en l'ascens del personol loborol des 
de la cafegorio laboral del grup immediatament inferior, mil¡onçant 
convocalòria pública, promoció que produirà lo boixo en el Hac de 
!reboll o categoria laboral d'origen Les bases de selecció, l en formo 
prèvia o llur aprovació, es donaran a consulio del Comilè de 
seguiment del Conveni.

A les places reservades o promoció interna hi podran parlicipar 
les persones conlroclodes amb coròcler permanenl o fix que linguin 
una anliguilal mínima i conlínua de 2 anys en lo categoria immedio
lament inferior, posseeixin lo lilulació exigida o lo colegoria o què 
desilgen accedir i compleixin els allres requisils que es de!erminin en 
fes corresponenls bases que regulin la convocalòrio. 

2. Malgrat Iol, no serò necessària lo convocatòria de proves 
se!eclives quan es lrocti de requalificor categories laborals per 
adoplor-les o les lasques que realment efeduï el lrebollador/a. Serà 
suficienl, en oques! cos, el canvi de denominació en lo plantilla 
laboral, previ acord del Ple de lo corporació, sempre que lo persono 
interessada compleixi els requisits de lilulació i copocíloció profes
sional que s'exigeixen per a calegoties similors. 

3. Les paris acorden iniciar un procés de consolidació de l'ocu
pació lemporol del personal i d'eslobilital d'ocupació de plantilla 
d'acord el procediment legal que reglamenlàrioment s'eslobleixi i 
acordant que l'esmenlol procés es durò o ferme dins el període màxim 
de vigència de conveni. 

Copílol V 
Garanties sindicals 

Article 42 Facultats i competències de la representació col·lectiva 
Els drels sindicals i competències del comitè d'empresa són els 

reconeguis per la legislació vigenl. 
l'A¡unlament garanteix el dret o lo lliure sindicació i organització 

dels emp!eols municipals i o lo no-discriminació, perjudici o sanció 
pel fel d'esfar afiliats o d'exercitar els drels sindicals, sense cap 
meno d'exclusió a causa del lloc de !reball o del fet de pertànyer o 
un grup. 

Tol el personal de l'A¡unfamenl fé drel a sindicar-se lliuremenl per 
a lo promoció i defenso dels seus interessos econòmics i socials. 

El persono! de l'Ajuntament de Calafell ofiliol o un maleix sindical 
podrà consliluir·se en secció sindical, en els termes legalment esto
blerls o aquest efec!e, segons els esloluls del sindicat ol qual pertanyi. 

De conformitat amb la  Uei orgànica 1 1 / 1 985, de 2 d'agost, 
les seccions sindicals que pugui constiluir el personal de 
l'A¡unlament de Calafell afilio! o un sindical amb presència ol 
comitè d'empresa estaran representades per un de!egol/odo 

sindical, elegit per i enlre els seus ofiliols/odes a l'Ajuntomenl de 
Calafell, amb lo funció prioritària de defensor i represenlor els inte
ressos dels afiliols ol sindical. 

Aquest delego!, si no és membre del comitè d'empresa, gaudirò 
dels maleixos drels, goronlies i compelències que els que infegrin el 
comilè. 

les seccions sindicals que pugui consliluir el persona! de 
l'Ajuntament de Calafell afilio! a un sindicat sense presència ols 
òrgans de represenloc/6 d'aquest personal podran escollir enlre els 
seus membres una persona que les representi, que disposarà d'un 
crèdil horari de 20 hores mensuals relribuïdes dins lo seva ¡ornada 
laboral per ol complimenl de les tosques de defenso i represenlació 
del seus componys/onyes ofiliols ol sindical. 

Els membres del comitè d'empresa gaudeixen de Iotes les 
competències, drels, garanties i focuhals reconeguis per la legislació 
vigenl. 

2. En concret, gaudiran dels següenls drets: 
o} Disposaran d'un crèdil horari de 40 hores mensuals retri

buïdes dins de lo seva ¡ornada laboral per al compliment de 
les seves tosques sindicals o de representació. 

bJ Podran cedir oques! crèdil horari a favor de qualsevol olrre 
membre del comitè d'empresa, prèvia comunicació o 
l'Ajunlomenl, amb una an!eloció de Ires dies naturals. 

cJ Els membres del comitè d'empresa podran gaudir, en qual
sevol mamen!, del seu crédil horari, amb la comunicació ol 
seu cap immediat, per Iol de prevenir les necessitats del 
servei. 

d} Es considera accidenl de lreboll, o Iols els efectes, el que 
pol esdevenir ols represenlanls sindicals en l'exercici de les 
lasques pròpies de representació sind!cal, així com en els 
desplaçomenls corresponents. 

e) El presidenl del CUP gaudirà d'una flexibililal respecte el 
con¡unl d'hores sindicals per a l'exercici de les funcions 
pròpies de representació. 

El comitè d'empresa lé les compelències següenls: 
Ho de rebre informació anual sobre els !fels generals de la 

polílico de persono!. 
Ho de rebre lo còpia bòsica dels conlroctes i les seves modifica

clons en el /ermini de l O dies des que tinguin lloc. 
Ho d'emelre informe amb coròcler previ sobre les ma!èries 

següents: 
-Reeslruclurocions de lo planlillo 
-Trosllol lotol o parcial de les ins!ol·locions 
-Pla de formació del persono! 
- lmp!an!oció o revisió de sislemes d'organització i conlrol de 

!reboll 
- Esludi de temps, estob!imenl de primes o incenlius i valo

ració de llocs de !reboll 
-Ho de rebre informació de l'oberlura d'expedienls discipli

naris fncoals al personal laboral i de les sancions que s'im
p)Sin.

Ha de poder demanar en qualsevol moment informació sobre 
oquesls i ha de poder ser presenl a !es compareixences sempre 
que hi hagi el consenlimenl de la persono interessada. 

Ha de rebre informació i emetre informe previ pel que fo als 
lemes següenls: 
a) Estoblimenl de la  ¡ornada laboral i horari de !reboll 
b} Règim de permisos, vacances i llicències 
c} Quonlilols que percebi coda persona de la plantilla pel

complement de produc/ivitol 
Ho de conèixer periòdicament, almenys lrimestralmenl, les 

estadis/iques sobre l'índex d'obsenlisme i les seves causes, els 
accidenls laborals i les molahies professionals i les seves 
conseqüències, els fndexs de sinistrolitol, els estudis periòdics 
o especials de l'amblen! i les condicions de !reball així com els 
mecanismes de prevenció que s'ulilitzin.

Ha de vigilar el complimenl de les normes vigenls en matèria de 
condicions de frebo!l, Segure!ol Social i ocupació i exercir, si 
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escau, les accions legals oportunes davonl els organismes 
compefenls. 

Ho de vigilar i conlrolor les condicions de seguretat i solut 
laborals en el desenvolupament del !reball, miljançonl el 
Comitè de Segurelol i Solut laborals de l'Ajunlomenl de 
Calafell. 

Ho de geslionar el fons social i porlicipor en lo geslió de qual 
sevol obro social per a empleols públics que pugui establir 
l'Ajunlamenl de Calafell. 

Ho d'orientar, assessorar i assistir el personal afecta! per oquesl 
Conveni en qüeslions i peticions de Iol lipus que facin 
referència o lo seva relació laboral amb l'Ajunlomenl de 
Calafell i ols drets i deures que se'n derivin. 

Ho d'emelre informe prèviomenl a l'aprovació de qualsevol 
base de selecció i oferia d'ocupació pública. 

Qualsevol olrro que pugui es!oblir lo normolivo vigent. 
2. les comunicacions per ol Comilè d'empresa es faran ol seu

president/o, o en el seu cos, sempre que sigui possible, per 
lrameso eleclrònica per xarxa interno a l'adreço del Comitè Unitari 
de Persono!. 

3. S'aixecarà octa de Ioles les reunions del Comitè amb
l'Ajunlament, o les quals es donarà la difusió escaient mit¡ançanl 
els taulers d'o.nuncis. 

4. El Coffiilè d'empresa disposarà de:
Una sala,_per o reunions, que podrà ser compartida amb les

seccions sindicals consliluïdes o l'Ajuntament, amb els 
mitjons necessaris, per Iol de poder exercir lo seva oclivilol 
sindical, el qual estorà disponible per ols diferenls delegals 
i seccions sindicals d'oques! Ajuntament. lo corporació 
dolarà el local amb mobiliari, ordinador amb connexió a lo 
xarxa de l' Ajunto meni l accés ol correu electrònic, 
impressora i material d'oficina necessari, per lai de poder fer 
una tosca de representació del col·lecliu dels treballadors 
d'aquest a¡unlomenl en lo mesuro de les disponibililols exis
lenls. 

Un lau!er d'anuncis lancol col·loco! en un lloc visible en coda 
cenlre amb més de l O persones. 

Arlide 43 Obligacions sindicals 
Els represenfanls dels lrebolladors, amb independència de lo 

seva obligació de complir i respectar el que s'hagi podal en 
!'àmbit de les seves competències, s'obliguen expressament a: 

l .Desenvolupar lasques d'esludi, !reboll i assislèncio o l'acció 
dels lrebolladors. 

2 .Guardar secret professional, individualment i col·lecliva, en
Ioles aquelles matèries que lo corporació els faci saber amb
caràcter confidencial.

3. Noliflcor o !o corporació qualsevol canvi de membres que
s'hi produeixi.

4.Per parl de CUP, nomenar un observador, sense formar parl
de l'òrgan de selecció, que ocluorà o lilol individual amb
veu i sense vol o tols els processos de selecció de personal.

Arlide 44 Assemblees 
A petició del CUP, als locals municipals es podran fer assem

blees, Ioni generals com secloriols, amb un preavís de 48 hores 
adreçat a Recursos Humans, en e! qual s'especificarà l'ordre del 
dia i lo solo on tindrà lloc. Per o la realització d'aquestes assem
blees es gaudirà d'un total de 20 hores anuals. Les assemblees es 
convocaran o les hores que menys ofeclin els seNeis. 

Arlide 45 Drel o lo vaga i lo manifestació 
Els empleols públics podran exèrcir el seu dret o lo vogo 

d'acord amb el previs! o lo legislació vigenl. 
En cos de vogo es consliluirà el comilè de voga, d'acord amb 

les previsions de lo normolivo vigent, que porliciporò en lo de!er
minació dels serveis mlnims que s'estableixin. 

Règim disciplinari 

Copí!ol VI 
Règim disciplinari 

Ar!icle 46 Règim disciplinari del personal 
Als lrebollodors de l' Ajunlomenl de Calafell subjecles ol presenl 

Conveni se'ls aplicaran les normes vigenls o cada mamen! per al 
personal laboral de lo Generolilof de Ca!o!unyo i, suple!òriomenl, les 
normes que recull l'Estalul dels lreboHodors. 

Al!res disposicions 

Disposició addicional 1 o Mesures exl1001dinàries per a la 
reducció del dèficit públic 

Toles les referènc1es o impoils i quonlilols contingudes en els 
presenl conveni han estai fixades d'acord amb el Reial Decret. Uei 
8/2010, de 20 de maig, de mesures extroordinòries per o !a 
reducció del dèficil públic, i es per ·això que les paris signanls del 
present conveni es compromelen o revisaries un cop desbloquejades 
les mesures de contenció del dèficil públic. 

Disposició addicional 2a Valoració de llocs de /reball 
les paris slgnonls del presenl Conveni acorden constituir una 

comissió de valoració de llocs de lreboll, ol dia següenl o la seva 
aprovació, per Iol d'iniciar un procés per o lo revisió i catalogació 
dels llocs de !reboll de Iaia lo plonlillo de l'Ajunlomenl de Calafell 
amb !es adoplocions singulars relcibulives que escaiguin o f¡ 
d' odoplor els llocs de !reboll o lo verdadera naturalesa de les funcions 
assignades al personal al servei de lo corporació amb goronlia de 
manlenimenl de poder adquisitiu oclual. 

Aquesl esludi fe com o finalitol adequar el contingui de Iols els 
conceptes salarials o la reolilol de lo finolilot o que responen. 
Concrelomenl s'haurà d'analitzar lo possibililal d'inlegror un percen· 
lolge de l'ocluol complemenl de producllvilol ol complement 
especific, quan es relribueixin en concep!e de produclivilol fadors 
relocionols amb el lloc de treball que responen o lo definició del 
comp!emenl especific, amb l'observança dels límits esloblerls per lo 
normolivo vigent en lo molèria, i sempre que no contravingui !es 
disposicions del Reial Decrel Uei 8/2010, de 20 de maig, de 
mesures exlroordinòries per o lo reducció del dèficil públic. En oques! 
supòsll, els imports de lo fX)rl de produclivilol que per lo seva notu
ro!eso s'han d'integrar al complemenl especific seran de coneixemenl 
dels representants dels treballadors que podien emetre informe ol 
respecle. 

En lot cos es lindran en compte factors com els coneixements 
acadèmics, lo titulació, lo formació especifico del lloc de treball, l'oc+ 

lualilzació de coneixements, lo comp!exital de les tasques, el període 
d'odoplació, l'experiència, l'entorn de treball, l'horari i lo comp!exilol 
d'eines o ulilitzor, enlre d'o!rres. 

l'A¡untamenl garantirà lo parlicipoció del represenlonls dels lrebo
!ladors en l'elaboració de l'es!udi de valoració de llocs de lreba11 i 
organització inlerno. A lai efecte s'acordo lo participació de 3 repre
senlonls, represenlanl en lo mesuro del possible foni ols sindicals 
represenlanls a laJun!o de Personal i Comilè d'empresa com els dtfe
renls col·leclius !policia local, cos adminislroliu i personol lècnic), que 
rebran la formació lècnica necessària per dur o terme les seves 
funcions. Aquest es!udi es reolilzarà amb l'ossessoromenl de profes
sionals externs independenls. 

Disposició lronsilòrio l o Fons de modernílzació 
l'ocluol Fons de modernilzoció queda provisionalment congelat 

amb els imporls solisfels o l'úhim exercici, sense que en cap cos es 
pugui generar cap nou dret, fins a que lingui lloc valoració de llocs 
de !reboll. 

El pagamenl s'haurà de fer efectiu junl amb lo nòmina del mes de 
març. Es garanteix ol personal que hagi cesso! lo seva prestació de 
serveis en lo dola de cobramenl, lo perceJXió de lo parl proporcional 
que els correspongui. 
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En qualsevol cos oques! Fons o poilir de 201 1 serà subsmu·11 per 
lo pago d'incenlivació regulada o l'article 26 del presenl Conveni. 

Disposició lronsitòrio 2a Reorganització de lo plan/illa i convo
calório de places 

S'acordo que durant la vigència del present conveni es convo
caran places de personal auxiliar adminislroliu, personal admin!slraliu 
i persono\ tècnic. Aquest procés s'iniciarà duran! l'úhim lrimeslre de 
20 l O i finalilzorò abans del primer lrimeslre de 20 l l . 

Annex l 
Fons social 

El Íons d'acció social és una presloció econòmica que lé com o 
finalitol compensar parl de !es despeses que o la persono sol·licilonl 
li hagi ocasional alguna o algunes de les modalilals previstes. 

Les quonlies deslinodes a les diferenls modalilols d'ajuls són les 
determinades a cada modalitat. 

En cos de no lenir suficienls recursos econòmics per atendre les 
peticions en lo seva lotolifot, la Comissió de fons social es!oblirà el 
procedimenl que es consideri oporlú per Iol que Iols els pa11lciponls 
puguin percebre almenys una parl de la modoli!ol d'ajut sol·licitada. 

En el cas que es produeixi un romanent, les comissions d'acció 
social rx:x:Jran acordar lo redistribució d'aquesta quantia solo els 
moleixos criteris d'acció social que resultin. 

Requisi/s 9enerofs 
l .Té dret a la percepció del fons social, en les seves diferenls 

modalitats, tol el personal ol servei de la corporació, llevo! el personal 
contraclot o l'emporomenl de dolocions, assignacions o subvencions 
atorgades per enlilols o organismes locals, comarcals, provincials, 
estoto!, supereslolols o de la Generalitat de Catalunya, en situació de 
servei ocliu, o, en el seu cos, sense suspensió de conlracle, amb un 
mfnim de 6 mesos d'onliguilol o !a dolo de pelicló. 

També lenen dret als ajuts el personal al servei de lo corporació 
que es !robi en siluació d'incopacilol temporal i en excedència 
volunlària per tenir curo de familiar {per tenir cura d'un fill o filla i per 
tenir cura d'un familiar incopocilal fins ol segon grau). El temps que 
es romangui en aqueslo situació es considerarà temps de servels 
prestats. 

2. En el cas que hi hagi més d'un membre de lo unilol familiar
lrebal!onl ol servei de lo corporació, només un d'ells rx:x:Jrò demanar 
l'a¡ut per o un mateix supòsil de fel i causant. En cos de discrepància 
lindrò dret a l'a¡ut aquell que acrediti, mitjançant lo documenloció 
oportuna, lo guardo i custòdia quan el/lo fill/o sigui menor d'edol o 
lo convivència en el cos que oques! sigui mo¡or de 1 8  anys. 

3. Conslilueix la unilal familiar, als efectes d'aquesles bases, el 
funcionari o interí i e! laboral, el seu cònjuge o parella de fet i els fills, 
filles o ohres familiars que conviuen a lo moleixo llor i que depenen 
legalmenl i econòmicament de la persono funcionària i/ o inlerina o 
personal laboral. A oques! efecte, si escau, es requerirà l'aporloció 
del cerlificol de convivència. 

4. Es presenlarò una sol·licitud diferent per cada a¡ut i causant, i
no se'n rx:x:Jrà sol·licitar més d'un pel moleix supòsit de fel i causant. 

5. El premi de jubilació no procedirà en el supòsil de jubilació 
voluntària. 

6. Pel que fa ols ajuls odontològic i per pròtesis oculars o audi
tives i el d'estudis universitaris, independentment que pel sistema de 
Segurelot Social, de l'ICASS o d'algun ohre organisme o sislema 
mutualisla de coròcler públic se li hagi concedll el mateix ojul i pe! 
moleix concepte, se li concedirà !a diferència omb l'imper! o els 
imperis que els correspondria. 

7. Toles les referències ols fills o filles en les bases específiques 
s'enlendran feies Ioni ols biològics com ols adoplols o en règim d'oco
llimenl permonenl o preadopliu o tutelo. 

Ajuda o discapacila/s físics i psíquics 
Als lreballadors que linguin o còrrec seu, convivinl ol mateix 

domicili, fills discapodtols físicament i/o psíquicomenl se'ls olx:inorà 

!a quonlilol de 1 80 euros mensuals sempre que lo incopacilal no rebi 
ingressos superiors ol solari mínim inlerprofessionol.

lo incapacitat s'haurà de juslificor miljançanl informe oficial. 

Ajudo per naixement o adopció d'un fill. 
S'olribuirà lo quanlilal de 1 34,40 euros pel naixemenl o 

l' adapció de cada fill/ a. 
· Les pelicions s'hauran de presentar dins els Ires mesos següenls al

noixemenl o l'adopció, ocredi!anHo amb la corresponen! documen· 
loció. 

Ajuda per o guarderies Als lrebal!adors que linguin a còrrec seu 
fills d'edal compresa entre 1 i 3 anys, se'ls abonarà les següenls 
quonlilals: 

1 .67,20 euros mensuals per despeses de guarderia (jornada 
carnplela). 

2.36 euros mensuals per despeses de guarderia {mil¡o ¡ornada). 
les despeses s'ocreditoron mensualment. 
Lo durada de l'ajudo s'enlendrà fins o lo dolo en que se'ls odmeli 

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

Ajudes per a estudis 
Ajudes per estudis reglals impaElils per centres docenls públics, 

conce1lols o privats, amb ¡uslificoció de matriculació de curs lectiu 
vigent. 

- Estudis primaris per o fills de personal de l'Adminislroció local:
90 euros, per cu,s i beneficiari. 

-Estudis secundaris ob!igoloris per o fills de personal de
l'Adminisfració local: 1 34,40 euros anuals per curs i benefi· 
ciari.

-Estudis secundoris no obligatoris per o personal de
l'Adminislroció local o fills: 1 80 euros per curs i beneficiari.

-Accés a lo universitat per o mojo,s de 25 anys per o personal 
de l'Administració local: 1 80 euros anuals per curs l benefi· 
dori.

-Estudis universitaris per o personal de l'Adminislroció local o
fills: 224,40 euros anuals per cu,s i beneficiari.

Foment educo/iu 
El personal ol servei de l'Adminislroció local gaudirà de molrículo 

grolu"ila dels imperis finançols per l'Ajuntament respecle a lo inscripció 
del persono! en cursos de Iola meno orgonilzols i finonçals per l'àrea 
de serveis culturals de l'Ajuntament, respecle a lo coberluro de plaço 
sol·licitada una vegada finalitzo! el termini d'inscripció i abans de 
l'inici del curs. 

Aquesla milloro, independenl de les obligacions contreies en 
matèria de formació i perfeccionament del personal de 
l'Administració, està condicionada al compliment dels següents 
requisils: 

a. Existència de voconls una vegada exhaurit el !ermini d'ins
cripció i pogamenl dels drels de molrículo.

b. Cobertura mínima de places per o lo realilzació del curs 
segons lo molriculoció d'alumnes dins el !ermini d'inscripció. 

c. Rigorós dret d'inscripció d'acord amb lo doto de presentació 
de lo sol·licitud, sense que en cop cas pugui incremenlor·se el 
nombre màxim previst d'alumnes per curs, 

Ajudes per o pròlesis 
Els lreba!lodors lindran drel a sal,licilor i obtenir les següenls 

ajudes, leninl en compte que e! període de carència de coda una 
serà de J any abans d'oplor o una nova ajudo. Es justificarà l'ajul 
prèvia presentació de lo couesponenl faclura, que en tol cas haurà 
de ser de l'any nolurol o del darrer mes de l'anualilol anterior. 

Ulleres i fentilfes: 
Als lreballodo,s que hagin d'adquirir o renovar les ulleres o 

lentilles, se'ls abonarà un 50% de la despesa fins a un màxim de 72 
euros prèvia presentació de lo corresponen! facluro. 
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En el cos que un  lreballador necessiti ulleres amb dues gradua
cions diferenls, es podran concedir dos ojuls, si són per o lipus de 
gradooci6 diferent. 

Pròtesis denlofs i emposlomenls 
�Ajunloment, conlra faclura i juslificonl mèdic que haurà de 

presenlor lo pe1sono inleressado, abonarà fins o un 50% de la 
focluro, amb un límil de 225 euros. 

S'acceploron diferents factures d'una mateixa intervenció, 
realitzada froccionodament, prèvia presenloció d'un pressuposi 
global i del ¡uslificonl mèdic corresponent�. 

Aparells ortopèdics: 
En Iols els altres cosos de necessito! d'aparells ortopèdics, l'opor

loció de l'Ajunlomenl es fixarà d'acord amb les seves circumstòncies, 
i seguin! una paula similor o l'apario! onlerior. 

Ajut per jubilació 
El persono! ol servei de l'.4iun!oment es ¡ubilarò quan compleixi 

l'edat legalment esroblerlo per Uei, si bé podrà acollir-se o lo jubilació 
onlicipodo, dintre del morc legal que hi hagi o coda moment. 

S'abonarà l'import ln!egre de l'últim mes en el qual es produeixi 
lo jubilació, oixl com un premi per jubilació, segons els anys de 
serveis complerts o l'Adminislració: 

Anys de servei lmporl 
35 o més: - 7 mensuoli!ols 
30-34: 6 mensuoli!ols 
25-29: 5 mensuolilols 
20-24: 4 mensuoli!ols 
15-19: 3 mensuolitols 
1 2- 15: 2 mensuali!ols 
Aquest dret es reconeix en les mateixes condicions econòmiques 

ol personal ol servei de lo corporació que exlingeixi lo seva relació 
de servei per moliu de gran invalidesa o invalidesa permonenl !oioi o 
obsolu!a. 

En el seu cos, els drels econòmics que resulten del present article, 
podran externalitzar""Se amb l'enfilo! asseguradora en lo formo i les 
condicions estoblerls a lo legislació vigent. 

Ajut per onfi9uifot 
El personal al servei de l'Ajun!omenl, en siluodó de servei actiu, 

que compleixi l'onliguilal de serveis efeclius o !o corporació, lai com 
s'indico o continuació, lé dret dins l'onuolilot següenl ol fet causant 
ols ojuls següenls: 

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 servei: una p:igo de 360 euros per una solo vegada. 
40 onys de servei: una pago de 420euros per una so!o vegada. 
les quanties assignades s'incremen!oron o partir de coda onuo-

lilot nolurol següenl o lo vigència del Conveni d'acord amb el principi 
d'ojuslar-se, Ioni com sigui possible, o l'entorn socioeconòmic de 
Catalunya. 

A porlir de l' l de gener de 201 2  s'acordo ougmenlor els 
esmenlols imports d'acord amb el que s'estableix o conlinuació: 

Ajudo o discopocilols flsics i psíquícs 
Als lrebollodors que linguin a càrrec seu, convivint ol mateix 

domicili, fills discopocilols físicament i/o psíquicomenl se'ls obooorà 
lo quanlilol de 195 euros mensuals sempre que lo incopodlol no rebi 
ingressos superiors ol solari mínim inlerprofessional. 

lo incopocilol s'haurà de juslificor miljonçonl informe oficial. 

Ajuda per naixement o odopció d'un {¡!J 
S'atribuirà lo quonlilol de 1 45,60 euros pel naixement o 

l'odo¡x:i6 de codo fill/o. 
les f)61icions s'hauran de presentar dins els Ires mesos següenls ol 

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

Ajuda per a guarderies Als lrebollodors que tinguin a càrrec seu 
fills d'edat compresa entre l i 3 anys, se'ls abonarà les següenls 
quonlilols: 

1 .72,80 euros mensuals per despeses de guarderia {¡ornada 
complelo}. 

2.39 euros mensuals per despeses de guarderia (mil¡o jornada). 
les despeses s'acredilaran mensualment. 
lo durada de l'ajudo s'enlendrà fins a lo doto en que se'ls admeti 

o l'escolo pública com o alumnes de P�3",

Ajudes per o estudis 
A¡udes per es!udis reglols imporlifs per cenlres docenls públics, 

conce1lals o privols, amb ¡uslificodó de motriculoc!ó de curs lecliu 
vigent. 

-Es!udis primaris per a fills de personal de l'Administració local:
97,5 euros, per curs i beneficiari.

-Estudis secundaris obligoloris per o fills de personal de
l'Adminislroció local: 1 45,60 euros anuals per curs i benefi
ciari.

-Es!udis secundaris no obligatoris per a personal de
l'Adminislroció locol o fills: 195 euros per curs i beneficiari.

-Accés a lo universitat per o mo¡ors de 25 anys per o personal 
de l'Adminislrodó local: 195 euros anuals per curs i benefi
ciari.

-Es!udis universitaris per o personal de l'Administració local o
fills: 243, 1 0  euros anuals per curs i beneficiari.

Fomenl educatiu 
El personal al servei de l'Adminislroció locol goudirò de motrfculo 

grolu'Jla dels imporls finonçals per l'Ajunlomenl respecte a lo inscripció 
del persono! en cursos de Iola meno orgonilzats i finançols per l'àrea 
de serveis culiurals de l'Ajunlomenl, respecle a lo coberluro de plaço 
sol·liciloda una vegada Íinalilzal el termini d'inscripció i obons de 
l'inici del curs. 

Aqueslo milloro, independent de les obligacions contreies en 
matèria de formació l perfeccionomenl del personal de 
l'Adminislrodó, estò condicionada al complimenl dels següenls 
requisits: 

o. Exislèncio de voconls una vegada exhouril el !ermini d'ins
cripció i pagament dels drels de molrículo,

b. Cobe1luro minimo de places per o lo reolilzoció del curs
segons la molriculació d'alumnes dins el !ermini d'inscripció. 

c. Rigorós dret d'inscripció d'acord amb la doto de presentació 
de lo sol·licilud, sense que en cop cos pugui incremenlor-se el 
nombre màxim previst d'alumnes per curs.

A¡udes per o pròlesís 
Els lrebollodors tindran drel o sol·lidlor i obtenir les següents 

a¡udes, leninl en compte que el període de carència de cada una 
serà de l any abans d'oplor o una nova ajudo. Es juslificarò l'ojul 
prèvia presenlació de lo corresponen! foclura, que en lot cos haurà 
de ser de l'any natural o del darrer mes de l'anualital anterior. 

Ulleres i fen/illes: 
Als lreboHodors que hagin d'adquirir o renovar les ulleres a 

lenlilles, se'ls obooorà un 50% de lo despeso fins o un mòxim de 78 
euros prèvia presenlació de la corresponen! foclura. 

En el cos que un treballador necessiti ulleres amb dues gradua
cions diferenls, es podran concedir dos ajuls, si són per a lipus de 
graduació diferenl. 

Pròtesis dentals i empostamenls 
l'A¡unlomenl, conlro focluro i juslificonl mèdic que haurò de 

presenlor lo persono interessada, obooorà fins o un 50% de la 
faclura, amb un lrmil de 250 euros. 

S'occeploron diferenls foclures d'una mofeixo intervenció, 
reolilzada froccionadament, prèvia presentació d'un pressuposi 
global i del ¡uslificanl mèdic corresponen!. 
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Aparells ortopèdics: 
En Iols els al/res cosos de necessitat d'aparells orlopèdics, l'oper� 

loció de l'Ajuntament es fixorò d'acord amb les seves circumslòncies, 
i seguin! uno paula similor o l'opartol onlerior. 

Ajut per jubilació 
El personal al servei de l'Ajunlomenl es jubilarà quan compleixi 

l'edat legalment estob!erlo per Uei, si bé podrà acollir-se o lo jubilació 
onlicipado, din!re del marc legal que hi hagi a cada moment. 

S'abonarà l'impotl Integre de l'úllim mes en el qual es produeixi 
la jubilació, així com un premi per jubilació, segons els anys de 
serveis complerls o l'Adminislració: 

Anys de servei 
35 o més: 
30.34: 
25-29: 
20.24: 
1 5-19: 
1 2- 15: 

lmporl 
7 mensuolilals 
6 mensuolilols 
5 mensuoli!ols 
4 mensuolilals 
3 mensuolilols 
2 mensuolilols 

Aquesl dret es reconeix en les mateixes condicions econòmiques 
ol personal ol servei de lo corporació que exlingefxi lo seva relació 
de servei per motiu de gran invalidesa o invalidesa permanent Iola! o 
absoluta. 

En el seu cos, els drels econòmics que resulien del presenl orlide, 
podran exlernolitzor--se amb l'enlikll osseguradoro en la forma i les 
condicions es!oblerls a la legislació vigent. 

Ajut per antigui/ol 
El personal ol servei de l'Ajunlomenl, en sifuació de servei adiu, 

que compleixi l'ontiguilol de serveis efectius o lo corporació, lai com 
s'indico a continuació, Jé drel dins l'anualitat següenl ol fet causonl 
ols a¡uls següenls: 

25 anys de servei: una pago de 260 euros per una solo vegada. 
30 onys de servei: una pago de 325 euros per una sola vegada. 
35 anys de servei: una pago de 390 euros per una solo vegada. 
40 anys de servei: una pago de 455 euros per una solo vegada. 
les quanlies assignades s'incrementaran a po1lir de coda onua� 

litot natural següenl o lo vigència del Conveni d'acord amb el principi 
d'ajustar-se, Ioni com sigui possible, o l'entorn socioeconòmic de 
Cololunya. 

Annex 2. 
Reg!amenl de formació Ajuntamenl de Calafell 

Article 1 definició 

Títol l 
Definició i funcions 

Es reconeix lo formació com un dret i un deure del personal. Per 
Ioni, l'Ajuntomenl goronlirò el drel de Iols els empleats a assistir o 
accions de formació i recido!ge i qualsevol acció formoliva en 
general, adequats al seu nivell, calegofio i condicions professionals, 
en un pla d'iguoltal, amb lo finolilot de millorar l'eficiència profes
sional dels recursos humans de l'A¡unlomenl de Calafell. 

S'entén com o accions formatives susceplibles o aquest 
reg!omenl, aquelles que es realitzin per !a formació dels treballadors, 
i per lo seva milloro professional, quedanl11e excloses les formacions 
deslinodes a oblenir una lituloció universitària, i l'accés o la univer
silol per mo¡ors de 25 anys, que ton sols podran acollir-se a l'o¡u1 
social corresponen!, d'acord amb el conveni i pacles actuals. En cop 
cas serà compatible, per una maleixa acció formativa, acollir-se a 
oques! reglomenl i o l'o¡ut universitari de fons social. 

Arlicle 2 Comissió de formació 
lo comissió de formació és l' òrgan de represenlacló porilòrio, és 

a dir, consmu·11 per representanls dels treballadors i lreboUadores i els 
representonls de l'ajun!omenl que lombé ho son o lo Taula Generol 
de Negociació. Aques!o comissió, de naturalesa consultiva, fé lo fino-

lilol de fer un seguiment de les decisions que es prenen en molèrio de 
forfJIOció o l'A¡unloment de Calafell. Les seves principals funcions són: 

Porllcipar en l'elaboració lo proposlo de pla de formació anual, 
que aprovarà, si s'escau, l'òrgan competent en lo molèrio. 

PorlicifXH en el seguimenl de l'�xecució dels pions de formació. 
Avaluar les accions formolives i les repercussions que oquesls 

fenen en el funcionament de l'A¡untamenl. 
Arendre i proposar solucions o les queixes i reclomocions que 

puguin plonlejar-se en el desenvo!upomenl dels plans de formació. 
Incorporar aquelles millores que es creguin convenienls pel 

correc/e funcionament del pla de formació i que permelin un millor 
oprofilomenl. 

Porlicipor en l'ovoluoció de lo quolilol de les accions formatives 
quant o conlinguls, metodologia, professoral, elc. 

Títol li 
Composició de la Comissió de formació. 

Drels i obligacions dels mateixos 

Arlide 3 Comp05ició 
lo Comissió de formació estarà formada per 6 membres dels 

quals 3 represenloron l'Ajunlomenl i la reslo ols lreballodors (formols 
per membres del CUP!, així com !a secrelàrio de lo comissió, lo qual 
lindrò veu però no dret o vol. 

El Comlfè unitari de personal, presenlarà un escrit omb lo 
proposta dels membres que s'adscriuen a lo Comissió. Qualsevol 
modificació, serà comunicada pel CUP i de lo moleixa manera. 

Podrà incorporar-se un assessor per o coda una de les J'.Xlfls imp!i� 
codes. 

Ar!icle 4 Convocolòtio 

Títol Ill 
Funcionament 

lo Comissió de formació es convocarà amb caràcter ordinari 
trimeslrolmenl, i amb coràcler extraordinari cada vegada que una de 
les paris ho sol·licitin. 

Article 5 Actes 
t'ocla de lo comissió, una vegada elaborada, es remelrà com o 

esborrany a coda un dels membres de lo comissió, que lindron 7 dies 
nolurols per o realitzar qualsevol aclariment de lo maleixo. Una 
vegada finalitza! el le1mini, i si no existeixen al·legacions per escril, 
es donorò per definilivo l'oda. 

Cada reunió de lo comissió s'iniciarà amb lo lecluro i aprovació 
de l'oda anterior, i se signarà per Iols els seus membres. 
Posleriorment, el/lo secretori/a farà arribar una còpia o coda un dels 
inlegronls de lo comissió. 

Títol !V. 
Classificació de les accions formatives 

Article 6 C/ossificació 
les accions formatives es dossificoron en: 
Obligolòries: Aquelles accions de formació o reciclatge 

necessàries per o lo realització de les lasques pròpies del lloc 
de !reboll. Aquestes accions formolives es reolilzaron o 
inslòncio de l'A¡untoment. 

Vo!unlòries: 
B. l .  Relacionades amb el lloc de !reball: lo finalitat d'oquesls 

serà lo d'aconseguir noves eines, tècniques o opliluds per
desenvolupor lo lasco realilzodo en el moment de lo
sol·licitud de lo formació. 

B.2. Dirigides o lo promoció professional: lo finolilol d'aquesls 
serà lo de poder adquirir lo formació necessò1io pel desen
volupament, en un futur, d'unes !osques englobades en una 
plaça de rang superior a l'actual en l'Ajuntament de 
Colofell. 
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A1licle 7 Horaris i compensació horària 
les accions formolives esmentades en l'apar/ol A, de l'article 6, 

hauran de reolilzor·se dins de la ¡ornada laboral. Goon, de formo 
excepcional, es realitzin fora de l'horari de !reboll es procedirà o la 
compensació horària equivalent o les hores requerides per o osslslir· 
hi. L'assistència o oquesfes accions formolives serà d'obligat 
compliment. Si els empleats que no ossisleixin o lo formació, hauran 
d'informar dels molius ol deporlomenl de recursos humans {mit¡ançonl 
informe del lrebollodor, amb el visH-plou del cop de departomenl}. 

Les formacions de l'oparlol B. es reolilzoron preferenlmenl fora de 
lo jornada laboral, excepfe en circumslòncies que ho Impedeixin. En 
qualsevol cos, el nombre d'hores de formació que estaran dinlre de 
lo ¡ornada laboral per aquest tipus de formació serà de 40 hores 
anuals per lrebollodors. Una vegada stiperol aquest limil, lo resto 
d'accions formolives que faci el treballador o lrebollodora hauran de 
ser fora de lo seva ¡ornada laboral hobiruol. 

En els cosos ex¡x)SOIS onleriormenl, sempre que l'ocdó formoliva es 
dugui o terme dinlre de l'horari laboro\, lo instància anirà acompanyada 
del visi i p!ou del Direclor/o de Serveis de l'àrea o lo que perlany el 
treballadors, així com del regidOf/o responsable. En els cosos en que 
no sigui concedil l'esmenlol vist i plou, podrà iguolmenl adreçar-se lo 
instància a lo mesa de formació per Iol que arbitri en lo situació. 

Les formacions conlemplodes en l'oporlol B.2. hauran de 
realilzor-·se fora de lo jornada laboral. En els cosos en que només 
sigui possible reolilzor aquests cursos dins lo jornada laboro!. haurà 
d'estor supedilol o les necessifals del servei i s'haurà d'eslob!ir lo 
formo de recuperar les hores de treball deslinades a lo formació. 

El Deporlomenl de Recursos Humans, serà l'encarregat de velllor 
perquè les compensacions horàries, contemplades en els JX]rògrofs 
onleriors, es reolilzln de lo formo que menys dificulti el servei, i alenen!, 
en lo mesuro en que sigui possible, o lo preferència dels inleressols. 

En cop cas lo porlicipoció en un curs de formació dels enquadrats 
a la categoria B2 suposarà l'obonamenl d'hores o serveis extroocdinaris. 

Titol V 
Procediment 

Article 8. Procediment per a lo petició d'accions formo/ives. 
El procediment per o parlicipor en qualsevol de les accions formo

lives recollides en el present Reglomenl és el següenl: 
l .  lnslòncia demanen! l'assistència al curs, amb el visl+p!ou del 

Direclor/a de Serveis on esligui odscril el lrebollodor o lrebo
l!odoro que fa lo pelició, així com del regidor/a responsable, 
excepte que l'acció formolivo tingui lloc foia de l'ho1ori laboral 
i sense cop cos! per aquesta Adminislroció de l'Ajunfamenl de 
Calafell. 

2. Tola inslòncia haurà d'adreçar-se al Deporlamenl de Recursos 
Humans, i s'haurà de presentar amb una onel·loció de 1 5  dies 
hàbils, en els cosos en que s'hagi d'abonar una quofo d'ins
cripció o mofrícula. En el cos de cursos grofu'1ls, es presenlorà 
inslàncio amb una antelació mínima de 5 dies hàbils. 

3. El Deparlomenl de Recursos Humans s'encarregarà de fer 
l'acord i notificacions perllnenls, i avisarà o l'in!eressol/o amb
un mínim de 24 hores abans de començar l'acció formativa. 

4. En finolilzor el curs s'haurà de lliurar ol deporlomenl de
recursos humans un còpia del cerliflcol d'ossislèncio i/o opro
Íilomenl, per Iol de verificar lo efeclivo reolilzoci6 de lo 
formació i lo inclusió en l'expedien! personal del frebollodor. 

Titol VI 
Finançament 

Arlide 9. Finançamenl d'accions formo/ives 
o) Formació d'interès co1poroliu loporlol A de l'oc!icle 6): 

les despeses de molricu!a es pagaran ol l 00% del seu cesi i
es geslionorà des del Deporlamenl de Recursos Humans.

b) Formació d'interès per ol servei i per al treballador o per lo 
correra odminislroliva i promoció professional (apario! B de 
l'or!ide ó): 

En les formacions esmenlodes en l'o¡xutat B l y B2 lo despesa 
mòxima desllnodo o accions formolives que es podrà olorgar 
per a coda lrebollodor per aquest lipus de formació serà de 
60 euros anuals, que conslaran degudomenl consignats o les 
porlides pressupostàries corresponenls i que es revisaran 
onul,lomenl, sense que aquesta quonlilol pugui ser acumulable 
ni transferible, fent-se còrrec el lrebol!odor de lo diferència que 
hi pugui exislir. En el cos d'accions formolives del tipus B.2 
(article 6}, si el lrebol!ador en el !ermini màxim d'un any o partir 
de l'ocabomenl de la formació, sol·licito o l'Adminislroció lo 
boixo volunlòria, es deduirà l'imporl olorgol ol lrebollador, 
entenen que lo finolilol contemplada en l'orlide descril onle
riormenl, no s'ho ossolil. 

Títol VII. 
Dietes, desplaçaments i ohres despeses 

Arlicle l O Dietes i desplaçaments 
Pels cursos esmentols en l'aporto! A de l'orlide 6, els obligo!oris, 

semp1e i quan es facin fora del municipi, es pagaran les dietes i 
desploçomenls en lo seva lo!olilol, si s'escau. El pagament es 
lramilorà des del deporlamenl ol que pertanyi el lrebollador. 

Pels cursos esmenlols en l'oporlol B, els volunloris, l'A¡unlamenl es 
forà càrrec dels desploçomenls, i queden excloses les dietes. 
l' Ajunlamenl es forà còrrec dels desploçomenls en els cursos no supe
riors o 80 hores de duració. 

Els imperis de les die!es seran els que l'Ajunlomenl lingui establerls 
en coda mamen!. 

Tllol VII 
Cerlificacions 

Arlide 1 1  Cerlificocions 
Es podran obtenir cerlificadons d'aquells cursos que pugui 

gestionar direclomenl l'Ajunfomenl: 
Certifico! d'ossislènda: per ossislir, almenys, ol 80% de les hores 

!oiois del curs.
Certificat d'oprofilomenl: per ossislir, almenys, ol 80% de les 

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

Títol VIII 
Avaluació 

Arlicle 1 2  Avaluació i SerJUimenl 
Anualment es reolilzorà una memòria en què es recolliran les 

accions formatives realitzades, els coslos de les moleixes, els resu!tols 
de les avaluacions dels cursos i dels alumnes, i Ioles aquelles dades 
que es considerin d'in!erès. 

Disposició addicional l 
Aquesl reglament desenvolupo l'arlicu!ot reílectil en el Conveni 

col·lecliu i podes socioeconòmics en vigor d'oqueslo inslilució, orlides 
35 i 30 respeclivamenl. Així doncs, a partir de l'aprovació d'aquest 
reglomenl serà el referen! legal bàsic per dur o terme lo formació. 

Disposició addiciono/ li 

En la volunlol d'atendre les necessllals reals de formació per parl 
dels empleols d'oques!o Administració, des del Deportomenl de 
Recursos Humans es podran enviar enquesles als responsables de 
Deporlomenl perquè es facin les sol·licituds corresponenls. Aquestes 
enquesles seran d'obligat comp!imenl i es donarà compte del resul!ol 
de les sol·liciluds o lo Comissió de formació. 

Disposició oddicionol Ill 
lo Comissió de formació podrà decidir, en úhimo insfòncia, sobre 

les pelicions de formació denegades, si el lrebollodor o lrebollodoro 
que ho demanat lo formació ho sol·llcifo expressament o lo comissió, 
o lrovés dels membres de !o Comissió o a lrovés del Deporlomenl de 
Recursos Humans. 




