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TEXT ÚNIC DELS ACORDS MUNICIPALS VIGENTS SOBRE 
DETERMINACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL 
PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

2004-2007 
 
 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Art. 1.- Àmbit personal 
 
Aquest Conveni afecta totes les persones que, amb relació jurídica laboral de 
qualsevol tipus, presten serveis a l'Ajuntament de Mataró. 
  
També s’aplica al personal laboral que presta els seus serveis als organismes 
autònoms municipals, mentre aquests no tinguin Conveni propi i es vulguin acollir 
als de l’Ajuntament de Mataró.  
 
Art. 2.- Àmbit territorial 
 
Les normes d’aquest Conveni afecten els centres de treball que depenen de 
l’Ajuntament de Mataró, sigui quina en sigui la situació geogràfica.  
 
Art. 3.- Àmbit temporal 
 
Aquest Conveni entrarà en vigor a partir del moment que l’aprovi el Ple de 
l’Ajuntament, amb efectes a 1 de gener de 2004. La durada del Conveni serà fins al 
31 de desembre de 2007 i es prorrogarà fins que no s’arribi a un nou conveni. 
 
Art. 4.- Clàusula de garantia 
 
Les condicions pactades en aquest Conveni es consideren mínimes i, 
consegüentment, qualsevol pacte anterior o posterior que sigui més favorable i 
qualsevol millora legal prevalen sobre el que s’hi estableix.  
 
Art. 5.- Vinculació a la totalitat 
 
Aquest Conveni constitueix un tot únic i indivisible, basat en l’equilibri de les 
recíproques obligacions i mútues contraprestacions assumides i pactades per les 
parts i, per tant, cap de les obligacions i contraprestacions esmentades no poden ser 
considerades aïlladament.  
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Art. 6.- Comissió paritària de seguiment 
 
Per a tenir coneixement dels conflictes derivats de l’aplicació i la interpretació, 
amb caràcter general, d’aquest Conveni, i resoldre’ls, es designa una Comissió 
Paritària de Seguiment.  
 
Les funcions de la Comissió Paritària de Seguiment són:  
 
a) Controlar el compliment dels acords i els resultats d’aplicar-los. 
 
b) Interpretar els acords en cas de discrepàncies. 
 
c) Negociar les propostes presentades per l’Ajuntament en relació amb:  
 

1) bases generals per a la provisió de places 
2) el Reglament de provisió de llocs de treball 
3) modificacions de la relació de llocs de treball  
4) el marc laboral general que integra el personal de l’Ajuntament i el dels 
organismes autònoms en qüestions bàsiques de les relacions laborals. 

 
d) Elaborar els criteris de funcionament del Fons Social. 
 
Integren aquesta Comissió vuit membres i els suplents respectius, quatre dels quals 
representen la corporació municipal i quatre el col·lectiu de treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament. La Comissió s’ha de reunir amb caràcter ordinari un 
cop cada mes, i amb caràcter extraordinari quan ho sol·liciti la meitat dels 
representants d’alguna de les parts, per escrit i fent constar l’ordre del dia proposat.  
 
Art. 7.- Submissió al Consorci d’Estudis de Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local (CEMICAL) 
 
Les parts negociadores d’aquest Conveni convenen sotmetre a l’òrgan de mediació i 
conciliació del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local 
(CEMICAL) les qüestions en què no hi hagi acord en relació amb la seva aplicació o 
interpretació, ni tan sols a través de la Comissió paritària d’interpretació del Conveni, 
tant si són regulades en aquest instrument de negociació col·lectiva com si afecten el 
règim estatuari del personal funcionari.  
 
La submissió al CEMICAL requerirà acord previ entre ambdues parts. 
 
Es reconeix, per tant, al CEMICAL la seva funció de resolució extrajudicial dels 
conflictes que hi pugui haver durant la vigència o pròrroga del Conveni. 
 
L’eficàcia per a les parts dels acords presos per la Junta de Mediació i Conciliació ( o 
un altre òrgan competent del CEMICAL) serà la que determinin les normes de 
funcionament del mateix CEMICAL.  
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CAPÍTOL II. COBERTURA DE PLACES I PROVISIÓ DE LLOCS 

 
 
Art. 8.- Accés a la relació laboral 
 
1 − Personal laboral fix 
 
L’accés a places laborals de caràcter fix a l’Ajuntament de Mataró es fa mitjançant les 
proves i procediments assenyalats en la normativa legal que el regula, i garantint el 
compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. El 
nombre de places per a cobrir amb personal laboral permanent es concreta mitjançant 
l’oferta pública anyal d’ocupació. 
 
La modalitat habitual d’accés és lliure o per promoció interna. El sistema normal 
de selecció és el concurs-oposició.  
 
2 − Personal laboral temporal 
 
En la contractació de personal laboral temporal s’han de garantir també els principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En conseqüència, s’estableix un 
procés de selecció específic, en què el sistema de selecció és el concurs. Així mateix, 
poden utilitzar-se les llistes d’espera constituïdes després d’aquest procés, o bé les 
llistes d’espera resultants del darrer procés de selecció fet per cobrir amb caràcter fix 
places de la mateixa o similar categoria.  
 
Les convocatòries de concurs públic per a les contractacions de caràcter temporal 
s’han de regir per les bases marc que elaborarà la Comissió paritària. Si és necessari, 
contindran bases específiques, d’acord amb la tipologia de la plaça per cobrir, que no 
podran contravenir el disposat en les bases marc. 
 
Les contractacions laborals temporals s’han d’ajustar al que disposa l’Estatut dels 
treballadors per a cada modalitat de contractació. Quan la contractació sigui per a 
cobrir una vacant a la plantilla mentre es realitza el procés de selecció per la seva 
cobertura definitiva, l’Ajuntament haurà de fer la convocatòria per a cobrir-la 
definitivament durant un període màxim de dos anys, prèvia inclusió en l’oferta 
pública d’ocupació.  
 
3 − Període de prova 
 
Si les bases de selecció ho determinen o es fixa en el moment de la contractació, es 
podrà establir un període de prova de la durada següent:  

 
Grups de titulació A i B: fins a sis mesos 
Grups de titulació C i D: fins a tres mesos 
Grup de titulació E: fins a dos mesos  
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Aquest període no s’establirà si la persona contractada ja ha cobert un lloc de treball 
de les mateixes o similars funcions, en qualsevol modalitat de contractació o 
interinatge, durant un període mínim igual a l’establert per al seu grup de titulació. Si 
el període de contractació anterior hagués estat inferior al període de prova, aquest es 
realitzarà només per la diferència. 
 
El/la cap jeràrquic tindrà la responsabilitat de fer l’avaluació durant el període de 
prova i, durant aquest període i sense necessitat d’esgotar-lo, emetrà un informe de 
seguiment i un informe de conclusions, que es trametran a la persona afectada.  
 
El període de prova restarà interromput en les situacions d'incapacitat temporal, 
maternitat, adopció o acolliment i vacances, que afectin el personal en període de 
prova. 
 
4 – Llistes d’espera 
 
Tal com s’ha assenyalat a l’apartat anterior, en els processos de selecció de personal 
laboral fix i de provisió de llocs de treball es podran crear llistes d’espera per a cobrir 
les vacants sobrevingudes, i també es podran crear llistes d’espera després d’un procés 
de selecció de personal temporal.  
 
Aquestes llistes s’hauran d’ordenar d’acord amb la puntuació i tindran un període de 
vigència de dos anys. 
 
Un cop elaborades, es penjaran al taulell d’anuncis i el Servei de Recursos Humans en 
facilitarà còpia a totes les persones interessades que les demanin. 
 
Si les bases de la convocatòria ho preveuen, podrà mantenir-se una entrevista amb les 
persones candidates de la llista d’espera per tal d’assegurar al màxim la idoneïtat de la 
persona per al lloc que s’ha de cobrir. Aquesta circumstància s’haurà de fer constar en 
la resolució que aprovi la llista d’espera. Per a dur a terme l’entrevista es respectarà 
l’ordre de puntuacions i s’entrevistarà un màxim de cinc persones. Serà present a 
l’entrevista un membre del Comitè d’empresa..  
 
Quan a una persona de la llista d’espera se li ofereixi una contractació temporal i 
no l’accepti, mantindrà el lloc a la llista sempre que acrediti de forma suficient els 
motius de la no acceptació. 
 
De forma excepcional, i quan no hi hagi ningú disponible de les llistes d’espera 
pròpies, l’Ajuntament podrà fer servir les llistes d’espera dels seus organismes 
autònoms. També de forma excepcional, quan no hi hagi ningú disponible de les 
llistes d’espera pròpies i només per contractacions fora de plantilla i de curta durada, o 
de substitució que també es prevegin de curta durada, podrà contractar-se personal 
provinent de plans d’ocupació o de les llistes d’espera d’aquests plans.  
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Art. 9.- Promoció interna com a modalitat d’accés per cobrir vacants amb 
contracte indefinit  
 
1– Als efectes de concretar el que estableix l'art. 24 de l'Estatut dels Treballadors, 
l'Ajuntament de Mataró facilitarà la promoció interna dels seus treballadors i 
treballadores consistent en l'ascens del personal laboral des de la categoria laboral 
del grup immediatament inferior, mitjançant convocatòria pública i produint 
aquesta promoció la baixa en el lloc de treball o categoria laboral d'origen. 
 
A les places reservades per promoció interna hi podran participar les persones 
contractades amb caràcter permanent o fix que tinguin una antiguitat mínima i 
contínua de dos anys en la categoria immediata inferior, posseeixin la titulació 
exigida per la categoria a què desitgin accedir, i acompleixin els altres requisits que 
es determinin en les corresponents Bases que regulin la convocatòria.  
 
2 – Malgrat tot, no serà necessària la convocatòria de proves selectives quan es 
tracti de requalificar categories laborals per adaptar-les a les tasques que realment 
efectuï el treballador o treballadora, essent suficient en aquest cas el canvi de 
denominació en la plantilla laboral previ acord de Ple de la Corporació i sempre 
que la persona interessada compleixi els requisits de titulació i capacitació 
professional que s'exigeixen per a categories similars.  
 
3 – Al finalitzar un període de permanència continuada de dos anys d'antiguitat en 
la categoria de Peó, amb relació laboral de caràcter indefinit, la persona titular del 
lloc de treball serà automàticament promocionada a la de Peó Especialista, 
modificant-se, si cal, la plantilla i la relació de llocs de treball, i aquesta promoció 
serà amb efectes a la data del compliment dels dos anys continuats. 
 
Art. 10.- Classificació professional 
 
El personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni es classifica en les 
categories professionals i amb l’assignació de les funcions que s’estableixen en 
l’annex 1. 
 
La classificació professional té com a objectiu la determinació, ordenació i 
definició de les diferents categories professionals que puguin ser assignades als 
treballadors i treballadores d’acord amb les tasques i funcions que han de 
desenvolupar. 
 
 
Art. 11.- Relació de llocs de treball  
 
1. Manual de valoració de llocs de treball 
 
Correspon al servei de Recursos Humans l’aplicació tècnica d’aquest manual per a 
la creació, valoració o revisió dels llocs de treball, aprovat per Acord de Ple de 3 de 
febrer de 2005 
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2. Procediment de valoració 
 

a) El procediment de valoració es podrà iniciar d’ofici per part del servei de 
Recursos Humans, per instància de part (mitjançant el corresponent 
formulari de revisió de lloc) o per proposta de l’Àrea corresponent. 

 
b) El servei de Recursos Humans portarà un registre de valoracions on 

constarà tant les iniciades d’ofici com les sol·licitades a instància de la 
persona que ocupa el lloc de treball. Aquest registre estarà a disposició dels 
òrgans de representació i de les seccions sindicals. 

 
c) El servei de Recursos Humans elaborarà un informe tècnic justificatiu amb 

proposta de modificació de la relació de llocs de treball per creació de nous 
llocs de treball o canvi de les retribucions complementàries dels llocs, o bé 
desestimant la modificació de la relació de llocs proposada. 

 
d) Aquest informe tècnic justificatiu serà enviat a la Junta de personal i al 

Comitè d’empresa per tal que emetin informe previ en un termini màxim 
de 15 dies. L’informe també serà enviat a les diferents seccions sindicals 
de l’Ajuntament de Mataró. 

 
e) Els diferents ocupants dels llocs que hagin estat valorats o revisats, rebran 

una còpia de l’informe tècnic justificatiu que avaluï el seu lloc als efectes 
que en un termini màxim de 10 dies puguin fer les al·legacions que 
considerin oportunes. 

 
f) El Servei de Recursos Humans estudiarà els informes elaborats per la Junta 

de personal, el Comitè d’empresa i les seccions sindicals, així com les 
al·legacions presentades per l’ocupant del lloc de treball i emetrà informe 
resolent inicialment les al·legacions o informes presentats i serà 
comunicada a totes les parts prèviament a la seva aprovació definitiva. 

 
g) Només en el cas que l’informe dels òrgans de representació, les seccions 

sindicals o les al·legacions de la persona interessada, facin referència a 
modificacions o introduccions de condicions de treball, no incloses a 
l’acord i/o al conveni col·lectiu, s’aturarà el procés de revisió i/o valoració 
i s’iniciarà el procediment previst a l’apartat 3 d’aquest article. 

 
h) Un cop aprovada la revisió i/o valoració dels llocs de treball els seus 

efectes econòmics, cas de ser positius, s’aplicaran a efectes del dia de la 
seva aprovació pel Ple en el cas dels procediments iniciats d’ofici per part 
del servei de Recursos Humans o per l’Àrea corresponent, i 
retroactivament a efectes del dia en que es va sol·licitar la valoració/revisió 
si s’ha iniciat per part de la persona ocupant del lloc. 
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i) Un cop aprovada pel Ple de l’Ajuntament, els òrgans de representació, les 
seccions sindicals i les persones interessades, podran interposar els 
recursos administratius que considerin oportuns d’acord amb la legislació 
vigent. 

 
3. Sempre que la modificació de la Relació de llocs de treball proposada per 
l’Ajuntament necessiti incloure aspectes que no estiguin contemplats en l’acord 
sobre les condicions de treball del personal funcionari i/o en el Conveni col·lectiu 
de personal laboral i es tracti de matèries que segons la legislació vigent es trobin 
subjectes a la negociació col·lectiva o bé calgui modificar les que ja hi consten, 
caldrà convocar la Mesa negociadora establerta en els articles 48 del conveni 
col·lectiu i 47 de l’acord del personal funcionari. 
 
Són objecte de negociació per la Mesa aquelles matèries establertes com a tal a la 
legislació vigent, a l’Acord i en el Conveni i a títol enunciatiu, les previstes en els 
articles 9, 32 i 34.2 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, 
determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les 
administracions públiques, així com les incloses en l’article 64 del Reial Decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’ 
Estatut dels Treballadors, l’article 18 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures 
per a la reforma de la funció pública, i la disposició addicional setena del Reial 
Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament General d’ingrés 
del personal al servei de l’administració general de l’estat i de provisió de llocs de 
treball i promoció professional dels funcionaris civils de l’administració general de 
l’estat, entre d’altres. 
 
4. Atès que la creació, la modificació i la supressió de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Mataró, s’ha de portar a terme mitjançant la modificació de la 
Relació dels Llocs de treball i que els seus efectes es reflecteixen posteriorment en 
l’aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró, s’acorda que 
abans de l’aprovació anual pel ple de la Corporació de la plantilla del personal 
funcionari i laboral, el servei de Recursos Humans farà arribar als òrgans de 
representació i a les seccions sindicals la plantilla i la Relació de Llocs de treball, 
juntament amb una memòria que contingui l'estudi justificatiu de l'estructura 
administrativa, perquè en un termini màxim de 15 dies emetin informe amb 
caràcter previ que s’incorporarà a l’expedient d’aprovació. 
 
En aquesta memòria, i sense que el que a continuació s'exposa impliqui cap 
limitació a les potestats autoorganitzatives de l'Ajuntament, s'acorda que, d'acord 
amb la legislació vigent, quan es vulgui posar en pràctica alguna activitat 
descentralitzadora del procés productiu de l'Ajuntament mitjançant contractes i/o 
subcontractes s'hi haurà de fer constar les oportunes informacions i justificacions 
amb la finalitat de dotar aquestes situacions laborals de la deguda transparència i 
seguretat jurídica.  
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Independentment, l'Ajuntament haurà de facilitar trimestralment als representants 
dels treballadors i treballadores informació sobre les previsions dels supòsits de 
subcontractació, i sempre que concerti un contracta de prestació d'obres o serveis 
amb una empresa contractista o subcontractista. 
 
El servei de Recursos Humans estudiarà els informes elaborats per la Junta de 
Personal, el Comitè d’empresa i les seccions sindicals i emetrà resolució motivada 
que serà comunicada a totes les parts prèviament a la seva presentació a la 
Comissió Informativa per a procedir a l’ aprovació definitiva per part del ple de 
l’Ajuntament. 
 
 
5. La relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró contindrà, per a cada 
lloc, les especificacions següents: 
 
a) Identificació del lloc de treball: 
 - denominació del lloc 
 - situació orgànica 
 - escala, subescala, classe i categoria 
b) Les característiques essencials del lloc, incloent, si fa al cas, les funcions 
específiques corresponents.  

c) Els requisits exigits per a ocupar-lo.  
d) El complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, i el 
complement específic.  

e) La seva forma de provisió. 
 
 
Art. 12.- Provisió de llocs de treball  
 
La provisió de llocs de treball es porta a terme mitjançant els sistemes previstos per la 
legislació vigent.  
 
El procediment normal de provisió és el concurs, en el qual pot participar tot el 
personal que ocupa amb caràcter definitiu una plaça dels grups de titulació que les 
bases de cada convocatòria determinin, i que compleixin els requisits de titulació que 
en cada cas siguin necessaris. Després d’haver participat en un procés de provisió i 
d’haver obtingut un lloc de treball per aquest sistema, la persona interessada no podrà 
participar en cap altre procés fins que no hagin passat dos anys, amb les excepcions 
que es determinin legalment. 
 
Art. 13.- Forma especial de cobertura de places vacants i de provisió de llocs 
de treball  
 
Quan així es determini i previ procés de selecció interna, podrà accedir 
temporalment a places o llocs vacants, personal laboral fix de categoria diferent a 
la de les places i llocs per cobrir, però que tingui la titulació necessària per a 
aquestes places o llocs. Mentre ocupin la plaça o lloc de més categoria, les 
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persones interessades tindran reserva de la plaça i del lloc d’origen com a personal 
funcionari de carrera. Aquesta situació es prolongarà fins que la plaça sigui coberta 
o el lloc proveït mitjançant els procediments legalment establerts, i durant un 
màxim de tres anys. Aquest termini es podrà prorrogar durant tot el temps que la 
normativa no permeti ofertar noves places i mentre es mantingui aquest marc legal. 
Aquesta pròrroga s’ampliarà fins un any després de que el marc legal permeti 
novament ofertar, a fi que l’Ajuntament pugui efectuar la convocatòria 
corresponent.  
Els que substitueixin persones que hagin estat declarades en situacions 
administratives que comportin reserva de plaça i lloc de treball el termini de la 
substitució serà fins que finalitzi aquesta situació administrativa, d’acord amb allò 
establert a l’apartat anterior. 
A efectes de meritació es tindrà en compte el temps desenvolupat en aquest lloc de 
treball 
 
   
Art. 14.- Participació del Comitè d’empresa 
 
El Comitè d’empresa serà present en tots els processos de selecció, amb veu però 
sense vot.  
 
A aquests efectes, el Comitè designarà la representació que actuarà en la selecció. El 
Servei de Recursos Humans informarà al seu president o presidenta amb la suficient 
antelació, de les proves d’accés, les bases de selecció i convocatòries, i també del lloc, 
la data i l’hora de començament dels exercicis. 
 
El Comitè d’empresa haurà d’emetre informe abans de l’aprovació de les bases 
reguladores dels procediments de selecció. 
 
La Direcció de Recursos Humans farà publicitat de les convocatòries a Internet i als 
taulers d’anuncis dels diferents edificis municipals.  
 
 
Art. 15.- Oferta pública d’ocupació anual 
 
L’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Mataró, abans de ser aprovada, serà 
negociada amb el .Comitè d’Empresa. 
 
L’oferta pública d’ocupació anual ha de preveure una reserva mínima d’un 50% per a 
promoció interna. Si fa al cas, la promoció interna s’instrumentarà mitjançant un torn 
diferenciat dins la convocatòria ordinària de selecció. 
 
Així mateix, es reservarà el 5% del conjunt de l’oferta per a persones amb 
discapacitació.  
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Els representants de l’Ajuntament en els diferents organismes autònoms que en 
depenen arbitraran els mitjans per tal que la seva oferta pública pugui publicar-se amb 
la de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Junt amb la publicació de l’oferta pública d’ocupació, es publicaran les bases de 
tots els processos de selecció de les places ofertes. 
 
 

CAPÍTOL III. CONDICIONS DE TREBALL 
 
 

Secció I. Jornada, horari i calendari laboral. Control de l'absentisme 
 
 
Art. 16.- Jornada de treball  
 
El total anual de dies laborables es calcularà descomptant del total de dies naturals 
de l’any els diumenges, els dissabtes,  les festes oficials no recuperables i els dies 
de vacances 
 
La jornada ordinària de treball serà de trenta-set hores i mitja setmanals de mitjana, 
de dilluns a divendres. 
 
L’horari ordinari de treball es realitzarà mitjançant la presència obligada del 
personal de les 9 h a les 14 h, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada 
diària es podrà realitzar de dilluns a divendres en règim d’horari flexible entre les 
7.30 h i les 16.30 h. La recuperació serà trimestral. 
 
Mentre sigui vigent, s’aplicarà el contingut del punt 8.1 de la Resolució de 
l’Administració General de l’Estat de 28 de desembre de 2012, que estableix que 
“Els empleats públics que tinguin al seu càrrec persones majors, fills menors de 12 
anys o persones amb discapacitat, així com qui tingui al seu càrrec directe un 
familiar amb malaltia greu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, tindran 
dret a flexibilitzar en una hora diària l'horari fix de jornada que tinguin establerta”, 
condicionat a que no comporti la modificació dels horaris d’obertura i tancament 
dels equipament municipals i que s’acreditin els requisits que donen lloc a la 
mesura conciliadora. 
 
S’estableix una interrupció de la jornada laboral ordinària de 30 minuts diaris, que 
computaran com a treball efectiu. 
 
En els casos d’emergència es podrà variar l’horari de treball del personal. Caldrà 
comunicar-ho prèviament als òrgans unitaris de representació dels treballadors/es 
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Horaris específics 
 
Prenent en consideració les característiques especials d’alguns serveis, en els llocs de 
treball on calgui es farà règim de jornada partida.  
 
Els horaris específics, i també els dels llocs que no poden gaudir de la flexibilitat 
horària d’entrada i sortida, seran presentats a la Comissió Paritària durant els mesos de 
novembre o desembre de cada any, sens perjudici de les previsions legals al respecte.  
 
A efectes informatius es recullen com a annex 1 en aquest Conveni, els llocs de treball 
afectats pel règim de jornada partida.  
 
Art. 17.- Treballs en festes tradicionals 
 
A fi de regular la prestació dels serveis que generen les festes de Carnestoltes, Les 
Santes, Reis, etc., el cap del servei de Manteniment confeccionarà la relació de 
llocs de treball necessaris per cobrir aquests objectius i determinarà les persones 
més adients per desenvolupar les tasques de cada lloc. En el cas que quedin vacants 
a la relació, es cobrirà amb les persones que prèviament s’hagin inscrit com a 
voluntàries per a realitzar aquestes feines. De la planificació d’aquests serveis 
s’informarà amb un mes d’antelació al Comitè d’empresa. 
 
Art. 18.- Treballs en dissabte i festius (jornada ordinària en dissabte i 
diumenge i/o festius) 
 
Donat el caràcter de servei públic de la prestació de treball que es realitza a 
l’Ajuntament, els treballadors i treballadores adscrits a determinats llocs de treball 
hauran de prestar els seus serveis en dissabte, diumenge i/o festius quan per torn 
rotatiu els correspongui. En aquests casos qui així ho faci gaudirà del descans 
setmanal en altres dies de la setmana. No s’aplicarà si el contracte laboral preveu la 
prestació del servei en aquests dies. 
 
Art. 19.- Treball Nocturn (jornada ordinària nocturna) 
 
Quan les necessitats del servei així ho aconsellin, els treballadors i treballadores, 
previ avís amb la suficient antelació, treballaran en jornada ordinària nocturna.  
 
S’entén com a treball nocturn, les hores realitzades durant el període comprès entre 
les 22.00 hores i les 06.00 hores. 
 
En aquests casos, qui així ho faci percebrà el “plus de nocturnitat” establert a 
l’article 26 en proporció a les hores ordinàries nocturnes efectivament realitzades. 
 
No es percebrà aquest complement quan la jornada sigui nocturna per la seva 
pròpia naturalesa. 
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Art. 20.- Control horari i absentisme  
 
1 − Es fitxarà a l’entrada i a la sortida del lloc de treball. 
 
Mensualment el servei de Recursos Humans avaluarà l’absentisme. 
 
No es computaran com a absentisme injustificat: 
 
1.1 Les absències per a la realització de funcions sindicals o de representació del 
personal, d’acord amb el crèdit horari legal o convencionalment establert. 
 
1.2 Les absències amb motiu de cursos que es realitzin per interès de l'Ajuntament. 
 
1.3 Les llicències i permisos establerts legalment o per conveni, i sol·licitats pel 
conducte reglamentari. 
 
1.4 Fins a tres dies continus o discontinus durant l’any d’indisposició, sense 
justificació documental. 
 
1.5 A partir de tres dies continus de malaltia justificada, amb el corresponent 
comunicat de baixa per incapacitat temporal. 
 
 
1.6   Superats els tres dies de l’apartat 1.4, els dies d’indisposició durant l’any sempre 
i quan s’aporti l’informe dels serveis mèdics de la Seguretat Social. (Clàusula 
suspesa a partir del dia 16 d’octubre de 2012, en aplicació de l’article 16 del 
RDL 20/2012, de mesures urgents per garantir l'estabilitat pressupostària i el 
foment de la competitivitat, sense acord de la part social) 

 
El comunicat mèdic de baixa s’haurà de presentar en el termini màxim de tres 
dies, comptats a partir de l’endemà de la seva expedició pels serveis d’atenció 
mèdica de la Seguretat Social. El comunicat de confirmació d’incapacitat 
temporal s’haurà de presentar setmanalment.  
 
Els documents es presentaran al Servei en el qual la persona figuri adscrita i 
seran immediatament enviats a la Direcció de Recursos Humans.  
 
El comunicat d’alta mèdica es presentarà a l’Ajuntament l’endemà de la data 
de la seva expedició. Si aquest dia fos no laborable, s’haurà de presentar el dia 
hàbil immediat 
 

 
2 − En el cas d’incompliment dels deures següents: fitxar, complir la jornada pactada 
o presentar els documents acreditatius (informe mèdic d’indisposició, baixa o 
comunicat de confirmació, i alta), es procedirà a la corresponent deducció 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Text únic conveni col·lectiu de treball personal laboral 2004-2007  13 

Ajuntament de 
Mataró 

proporcional d’havers en incórrer en una falta de puntualitat i assistència de caràcter 
lleu. Es comunicarà al treballador o treballadora per escrit, sense necessitat 
d’expedient previ, fent constar els dies en què s’han produït, la causa, i la quantitat a 
deduir. 
 
El dèficit en còmput mensual entre la jornada de treball reglamentària i l'efectivament 
duta a terme (segons el control de presència) donarà lloc, excepte que hi concorri 
causa justificada, a la corresponent deducció proporcional d’havers. 
 
La deducció proporcional d’havers es farà aplicant la següent operació matemàtica: 
pel càlcul del valor/hora aplicable a l'esmentada deducció, es prendrà com a base la 
totalitat de les retribucions íntegres mensuals que percebi el treballador o treballadora, 
dividida per trenta i aquest resultat pel número d’hores que tingui l’obligació de 
complir, de mitjana, cada dia, o, en el cas de sou diari, es prendrà com a base la 
retribució diària dividida pel número d’hores diàries que el treballador o treballadora 
realitza. 
 
 
Secció II. Vacances. Permisos i llicències. Excedències 
 
 
Art. 21.- Vacances 
 
1−El personal laboral gaudirà per cada any complert de servei actiu d’unes vacances 
retribuïdes de 26 dies laborables efectius, o dels dies laborables que en proporció li 
correspongui si el temps transcorregut en la situació d’actiu és menor. 
 
(Clàusula suspesa en aplicació de l’article 8è del RD20-2012)  
 
Es reconeix a l’Ajuntament la facultat de fixar fins a un màxim de dos dies de 
vacances de realització obligatòria en el període de les festes de les Santes, que 
s’hauran d’assenyalar amb antelació a la confecció dels calendaris anuals de 
vacances.  
 
Cada servei elaborarà un calendari anual de vacances que haurà d’assegurar la 
realització de torns per a garantir les necessitats del servei i la continuïtat en la seva 
prestació, segons els criteris següents: 
 
a) El personal tindrà dret, si així ho desitja, a fraccionar les vacances en dues 

parts.  
b) No obstant això, en podrà gaudir en tres fraccions sempre que el/la cap del 

servei garanteixi que la resta del personal les pugui fraccionar en dos períodes.  
c) La fracció més important de vacances es podrà gaudir dins del període comprès 

entre l’1 de juny i el 30 de setembre.  
d) En marcar els torns de vacances, es definiran criteris, si s’escau, per a garantir 

que la rotació sigui efectiva.  
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e) Les persones que prestin servei en centres de treball que tanquen per vacances 
en períodes determinats, tindran l’obligació de fer les seves vacances durant 
aquests períodes.  

 
Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs 
coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada 
gaudeix de les vacances un cop finit aquest permís. El còmput de les vacances s’inicia 
l’endemà de la data de finiment del permís.  
 
2 − Consideració especial de la plantilla de personal del servei de Manteniment  
 
El personal del servei de Manteniment gaudirà durant cada any complert de servei 
actiu d’unes vacances retribuïdes de 22 dies laborables, o dels dies laborables que 
en proporció els correspongui si el temps transcorregut en la situació d’actiu és 
menor. 
 
A més d’aquests 22 dies, disposarà de 4 dies més de vacances que es gaudiran, 
preferentment, a la setmana de les Santes, Nadal o Cap d’Any, sens perjudici de les 
excepcions que prèviament s’estableixin.  
 
És reconeix a l’Ajuntament la facultat de fixar fins a un màxim de dos dies de 
vacances de realització obligatòria en el període de les festes de les Santes, que 
s’hauran d’assenyalar amb l’antelació suficient a la confecció dels calendaris 
anuals de vacances.  
 
El servei de Manteniment elaborarà un calendari anual de vacances que haurà 
d’assegurar la realització de torns per a garantir la satisfacció de les necessitats del 
servei i la continuïtat en la seva prestació, segons els criteris següents: 
 
a) Preferentment, les vacances es gaudiran de forma continuada. Malgrat tot, el 

personal tindrà dret, si així ho desitja, a fraccionar les vacances en dues parts. 
b) La fracció més important de vacances es podrà gaudir dins del període comprès 

entre l’1 de juliol i el 30 de setembre. 
c) Al marcar els torns de vacances, es definiran criteris, si s’escau, per a garantir 

que la rotativitat sigui efectiva.  
 
Art. 22.- Permisos i Llicències 
 
1− Permisos i llicències 
 
El personal laboral podrà absentar-se del treball pels motius que a continuació es 
relacionen. Aquesta absència suposarà el dret a la seva íntegra remuneració, menys 
quan s’indiqui el contrari de forma específica.  
 
a) Matrimoni o formació de parella 
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 El permís per raó de matrimoni o per inici de convivència, en el cas de formació de 
parella, té una durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o 
convivents en poden gaudir dins el termini d’un any a comptar des de la data de 
casament o de l’inici de la convivència. 

 
 No es podrà concedir un mateix tipus de permís a dues persones pel mateix fet 
causant, entenent-se que succeeix aquest supòsit quan la inicial formació de parella 
i el posterior matrimoni es produeixi entre idèntiques persones. 

 
 Forma de justificar-ho: caldrà aportar el Llibre de família (matrimoni) o certificat 
de convivència (formació de parella) que acrediti la situació. 

 
b) Matrimoni d’un familiar 
 
 Per raó de matrimoni d’un familiar fins el segon grau d’afinitat o consanguinitat, 
un dia d’absència del lloc de treball, ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc 
fora de Catalunya.  

 
 Forma d’acreditar-ho: còpia del Llibre de família o del certificat de matrimoni del 
familiar.  

  
c) Naixement d’un fill, adopció o acolliment  
 
 El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat, té dret a un 
permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de 
naixement, o a l’arribada del menor adoptat o acollit. En el cas de part, adopció o 
acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a deu dies si es tracta de dos 
fills i a quinze si en són tres o més.  

  
 Forma d'acreditar-ho: Llibre de família.  
 
d) Defunció, accident, malaltia greu o hospitalització 
 
 Per la mort, accident, malaltia greu, intervenció quirúrgica sense ingrés o 
hospitalització del cònjuge o parella de fet, o d'un familiar fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat (pares, sogres, fills, avis, germans, cunyats i néts), el 
personal té dret a absentar-se dos dies laborables. Aquest permís és ampliable a 
quatre dies si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de 
treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el 
permís fins a sis dies laborables.  

 
 En el cas d’intervenció quirúrgica sense ingrés, es podrà gaudir del permís dins 
dels cinc dies laborables següents a la intervenció, i en el cas d’hospitalització, se’n 
podrà gaudir dins del termini comprès entre l’inici del període d’hospitalització i 
els cinc dies laborables posteriors a la finalització d’aquest període, a elecció de 
treballador o treballadora. 
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 Forma d'acreditar-ho: justificant del centre mèdic on hagi estat assistit el familiar, 
document d’ingrés i alta d’hospitalització o document acreditatiu de la defunció.  

 
e) Trasllat de domicili 
 
 Per traslladar-se de domicili dintre de la mateixa població o comarca, el personal 
pot absentar-se dos dies naturals. Si comporta trasllat a una altra comarca, fins a 
quatre.  

 
 Forma d'acreditar-ho: fotocòpia del certificat de residència del Padró Municipal 
d'Habitants. 

 
f) Exàmens 
 
 Per concursar a exàmens en centres oficials, per a l’obtenció d’una titulació 
acadèmica o professional, els dies sencers durant els quals aquests tenen lloc. El 
personal que concorri a les convocatòries públiques d'accés a places vacants del 
propi Ajuntament, disposarà dels dies de permís en què es facin les proves.  

  
 Forma d'acreditar-ho: justificant d'assistència a la prova. 
 
g) Deures públics i personals 
 
 Per deures inexcusables de caràcter públic i personal, durant el temps 
indispensable per a complir-los. 

 
 Quan consti en una norma legal un període determinat, s’estarà a allò que disposi 
quant a durada de l’absència i compensació econòmica. 

 
 Quan el compliment del deure abans esmentat suposi la impossibilitat de la 
prestació del treball en més del 20 per 100 de les hores laborables en un període de 
tres mesos, l’Ajuntament podrà passar la persona afectada a la situació 
d’excedència forçosa.  

 
 En el supòsit que el treballador o treballadora per compliment del deure o 
desenvolupament del càrrec percebi una indemnització, es descomptarà l’import 
de la mateixa del salari a què tingui dret a l’Ajuntament. 

 
 No són deures de caràcter públic i personal l’assistència a cerimònies o altres 
activitats que responguin a interessos particulars. 

 
 Si el deure consisteix en l’exercici d'un càrrec públic de representació, caldrà 
comunicar prèviament a l’Ajuntament la dedicació horària i el dies concrets pel 
compliment del càrrec per tal de preveure les necessitats del servei. 

 
 Forma d'acreditar-ho: qualsevol mitjà de prova que justifiqui el compliment de 
deure de caràcter públic o personal.  
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h) Funcions sindicals 
 
 Per a realitzar funcions sindicals o de representació del personal, en els termes 
establerts legalment o convencionalment. Es considerarà com a permís per a 
funcions sindicals l’assistència a cursos de formació sindical sempre que, amb 
caràcter previ, siguin comunicats i autoritzats per l’Ajuntament. 

 
 Forma d’acreditar-ho: justificant relatiu a l’exercici de funcions sindicals o a la 
realització del curs en els dies i hores assenyalats.  

 
i) Assumptes propis (Clàusula suspesa en aplicació de l’article 8è del RD 

20/2012) 
 
 Per assumptes personals sense justificació es pot disposar de nou dies de permís a 
l'any, com a màxim. La concessió d'aquests dies de permís es subordinarà a les 
necessitats del servei i, en tots els casos, caldrà garantir que la mateixa unitat 
orgànica on es presten els serveis assumirà, sense dany per a terceres persones o 
per a la mateixa organització, les tasques del treballador o treballadora al qual es 
concedeix el permís. 

 
En el cas que els dies es fraccionin en hores, el còmput serà el corresponent sobre 
el percentatge de jornada que s’estigui realitzant en el moment del gaudi del 
permís. 

 
En el cas de contractació temporal, els permisos per assumptes propis seran 
proporcionals al temps treballat dins l’any natural. 

 
j) Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part 
 
 Les treballadores tindran dret al temps indispensable per a la realització d’exàmens 
prenatals i tècniques de preparació al part que hagin de fer dins la jornada de 
treball. 

 
 Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen 
dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius 
requerits per l’administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, 
amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball.  

 
 Forma d’acreditar-ho: justificant que n’acrediti la necessitat dins la jornada de 
treball i el temps indispensable per a efectuar-los.  

 
k) Alletament 
 
 El permís per lactància és d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es 
pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o 
acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en 
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dues fraccions d’una hora. El període de permís s’inicia un cop finit el permís per 
maternitat i té una durada màxima de vint setmanes. Les hores d’absència podran 
compactar-se per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o 
repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici del període del permís i 
tenint en compte les necessitats del servei.  

 
 Els pares podran gaudir d’aquest permís a partir del naixement de l’infant.  
 
 Si tots dos (pare i mare) treballen a l’Ajuntament, o al sector públic, només un dels 
dos pot gaudir d’aquest permís. 

 
 La compactació de les hores del permís, a raó d’una hora diària i pel període de les 
20 setmanes, es computen en 14 dies laborables per jornada sencera, i 20 dies 
laborables en el cas de reducció d’un terç de la jornada laboral. 

 
 Forma d'acreditar-ho: fotocòpia del Llibre de família que acrediti el naixement i 
certificat de l’ens en el que treballi el pare o la mare en el qual es certifiqui que no 
gaudeix del dret d’absència per lactància. 

 
l ) Reducció jornada amb totalitat de retribució  
 
 El personal de l’Ajuntament de Mataró, podrà gaudir d’una reducció de com a 
màxim un terç de la jornada de treball amb la percepció del cent per cent de les 
retribucions per a tenir cura d’un fill o filla, sempre que no estiguin privades de 
la guarda legal d’aquest per resolució judicial i que l’altre progenitor o 
progenitora treballi. 

 
 La reducció de jornada té una durada màxima d’un any, a comptar des del 
naixement del fill o bé a partir del finiment del permís de maternitat o de la 
setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment. Es podran compactar 
les hores que corresponguin de reducció, sempre que sigui possible segons les 
necessitats del servei, de forma proporcional segons l’horari de la jornada de 
treball. 

 
 La reducció de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret 
individual dels treballadors, homes o dones. Això no obstant, si dos o més 
treballadors o treballadores de l’Ajuntament de Mataró generessin aquest dret pel 
mateix subjecte causant, el podran gaudir sempre que els trams horaris sol·licitats 
no siguin coincidents amb l’altre membre de la parella.  

 
m) Reducció de jornada d’un terç o de la meitat amb dret al 80 % o al 60 % de les 
retribucions  

 
 Les persones a les quals s’aplica aquest conveni poden gaudir d’una reducció d’un 
terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80 % o del 60 % 
de la retribució, respectivament, en els supòsits següents: 
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a) Per a tenir cura d’un fill o filla menor de vuit anys. Excepcionalment, i si 
les necessitats del servei ho permeten, la persona que per raons de guarda 
legal tingui cura directa d’algun menor d’entre vuit i dotze anys, podrà 
sol·licitar la reducció de la jornada, amb una disminució d’una hora, una 
hora i mitja, dues hores o bé un terç o la meitat de la jornada , comportant 
la reducció proporcional de les seves retribucions. 

 
b) Per a tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o 

sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la 
guarda legal. 

 
c) Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o 

afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 
65 % o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o 
que requereix dedicació o atenció especial. 

 
d) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur 

protecció o llur dret a l’assistència social íntegra. 
 
 Com que en el nostre Ajuntament es permeten reduccions inferiors al terç de la 
jornada laboral, s’estableix per aquests casos el següent barem de retribució: 

 - per una hora de reducció, el 95% 
 - per una hora i mitja, el 90% 
 - per dues hores, el 83% 
 
Pel càlcul del valor/hora aplicable a l’esmentada reducció, es prendrà com a base 
la totalitat de les retribucions íntegres mensuals que percebi el treballador o 
treballadora, dividida entre el número de dies naturals del corresponent mes i, a la 
vegada, aquest resultat pel número d’hores que tingui obligació de complir, de 
mitjana, cada dia.  
 
Quan ho permeti l’organització del treball, es concedirà al treballador o 
treballadora la part de la jornada que convingui als seus interessos personals.  
 
La reducció de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret 
individual dels treballadors, homes o dones. Això no obstant, si dos o més 
treballadors o treballadores de l’Ajuntament de Mataró generessin aquest dret pel 
mateix subjecte causant, el podran gaudir sempre que els trams horaris sol·licitats 
no siguin coincidents amb l’altre membre de la parella.  
 
Forma d’acreditar-ho: documentació que acrediti la guarda legal, la incapacitat 
física, psíquica o sensorial, i el parentesc. 
 

n) Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda 
 
Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, 
han de rebre tractament en centres públics o privats tenen dret a una reducció de 
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jornada de treball equivalent al temps que hi han de dedicar, sense pèrdua de llurs 
retribucions íntegres. 
 
Per a gaudir d’aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic 
corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la perioricitat o durada 
aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral. 

 
o) Maternitat  

1. El permís per maternitat té una durada de setze setmanes ininterrompudes, 
que són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues 
setmanes més per cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol 
dels dos progenitors. L’altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la 
guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part 
que en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de 
guarda legal exclusiva. 

2. En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o 
immediatament després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part 
són de descans obligatori per a la mare. 

3. En el cas d’adopció o acolliment, el període de permís per maternitat 
computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta 
d’una adopció internacional el permís pot començar fins a sis setmanes abans. 

4. La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, 
d’una manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de 
permís requereix l’acord previ entre la persona afectada i l’òrgan competent per 
a la concessió del permís. En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del 
permís a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part. El 
permís per maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per 
lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal. 

5. El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar 
perquè l’altre progenitor o progenitora gaudeixi d’una part determinada i 
ininterrompuda d’aquest permís. El permís es distribueix a opció del progenitor 
o progenitora que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden 
gaudir de la compartició del permís d’una manera simultània o successiva, 
sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui en els casos de 
part, acolliment o adopció múltiple. En el cas de la filiació biològica, si s’opta 
per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es 
pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part i sempre que, en el moment 
de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no 
comporti un risc per a la seva salut. 
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6. L’opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període de 
permís per maternitat en favor de l’altre progenitor o progenitora a fi que aquest 
gaudeixi d’una part del permís pot ésser revocada en qualsevol moment per 
aquell si s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació d’aquesta opció, com ara 
l’absència, la malaltia o l’accident, o també l’abandonament de la família, la 
violència o altres causes equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin 
imputables al primer progenitor o progenitora. 

En el supòsit de gaudiment simultani de la llicència pel pare i per la mare, la suma 
dels períodes de llicència no podrà excedir de les setze setmanes previstes o 
d’aquelles que corresponguin en cas de part múltiple. 

 
Anirà a compte de la Seguretat Social el pagament d’aquesta prestació, tenint en 
compte el 100% de la base de cotització  
del mes anterior. S’haurà de sol·licitar la prestació directament a la Seguretat 
Social. El Servei de Recursos Humans facilitarà la tramitació d’aquesta prestació. 
 

p) Permís de paternitat 
 
1. El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té 
dret a un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives des del finiment 
del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part o a l’adopció, 
sempre que tingui la guarda legal de l’infant i l’altre progenitor o progenitora 
treballi. Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, 
que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís. 

 
2. El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal 
exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de 
maternitat. 

 
q) Visites mèdiques i permisos de flexibilitat horària recuperable 
 
En cas que el treballador hagi d’assistir a visites mediques es concedirà permís, 
computable com de treball, pel temps indispensable per assistir a visites, proves o 
intervencions mèdiques, justificades dins dels serveis prestats per la Seguretat 
Social.  

 
Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora 
i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins 
al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els 
docents responsables dels fills. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona 
afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les 
necessitats del servei. Aquests permisos poden ésser puntuals o periòdics. 
  
Caldrà aportar al servei de Recursos Humans els corresponents justificants mèdics. 
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r) Permís per atendre fills prematurs  
 
En el cas de naixement d’un fill o filla prematur o que hagi d’ésser hospitalitzat a 
continuació del part, s’atroga un permís equivalent al temps d’hospitalització fins a 
un màxim de dotze setmanes. Aques permís s’inicia a partir del finiment del 
permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o 
l’acolliment. 

 
s) Permís per atendre fills discapacitats 
 

Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos 
d’absència del lloc de treball per a poder asistir a reunions o visites en els centres 
educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues 
hores de flexibilitat horària per a poder conciliar els horaris dels centres 
d’educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció. 
 

t) Permís sense retribució per atendre un familiar 
 

Es poden concedir permisos sense retribució per atendre un familiar fins al segon 
grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres 
mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és 
incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al 
finiment del permís. 
 

u) Permisos per situacions de violència de gènere 
 
Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, 
s’hagin d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es 
considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policial o 
de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària 
que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o 
assistència social. 
 

x) Estudis 
 
Llicència per a fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de 
treball, sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat orgànica en la 
qual la persona presta els serveis.  

 
No obstant això, si aquesta llicència es concedeix per interès de l'Ajuntament el 
treballador o treballadora tindrà dret a percebre totes les seves retribucions.  

 
Aquesta llicència per estudis no es concedirà al personal amb contracte temporal.  

 
Forma d’acreditar-ho: caldrà adjuntar a la sol·licitud el document que acrediti la 
realització dels estudis relacionats amb el lloc de treball. 
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2 − Sol·licitud dels permisos i llicències  
 
Els permisos i llicències es sol·licitaran amb l’antelació suficient, mitjançant 
l’imprès establert a aquest efecte. Si la causa fos un fet imprevisible, en el moment 
en què es produeixi (malaltia, naixement, defunció, etc.) es comunicarà al més 
aviat possible a la persona amb càrrec superior immediat perquè ho posi en 
coneixement del Servei de Recursos Humans. En qualsevol moment es podrà 
demanar a la persona interessada el justificant que demostri l’existència de la causa 
que ha originat el permís o llicència. 
 
3 − Gaudi d’aquests permisos i llicències 
 
Amb caràcter general, els permisos i llicències es gaudiran immediatament després 
que s’hagi produït la causa que els motiva. 
 
Els permisos i llicències assenyalats seran modificats automàticament quan la 
legislació assenyali per a ells unes condicions més beneficioses que les que 
s’estableixen en aquest Conveni.  
 
Art. 23.- Suspensió del contracte laboral, amb reserva de plaça i de lloc de 
treball 
 
L’Ajuntament suspendrà el contracte laboral del personal que ho sol·liciti, amb 
reserva de plaça i lloc de treball, pels següents motius: 
 
1 − Per assumptes propis 
 
Per motius particulars el personal laboral fix té dret a una suspensió del seu contracte 
laboral indefinit, amb reserva de plaça i de lloc de treball, durant un període la durada 
acumulada del qual no pot excedir en cap cas dels sis mesos cada dos anys. Aquesta 
suspensió es subordinarà a les necessitats del servei.  
 
2 − Per accedir temporalment i dins del mateix ajuntament o organismes autònoms 
que en depenen a places vacants de diferent categoria 
 
A les persones que es trobin en els supòsits establerts a l’article 13 d’aquest Conveni 
se’ls suspendrà, si és necessari, el contracte laboral, i tindran reserva de plaça i de lloc 
de treball pel període que a l’esmentat article s’estableix.  
 
3 − Per prestar serveis o col·laborar en organitzacions no governamentals, o 
organismes internacionals 
 
Quan un treballador o treballadora amb contracte laboral indefinit passi a prestar 
serveis o a col·laborar amb organitzacions no governamentals (ONG) que 
desenvolupin programes de cooperació, o passi a complir missions en organismes 
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públics en programes de cooperació nacionals o internacionals, tindrà dret a una 
suspensió del contracte laboral amb reserva de plaça i de lloc de treball mentre duri 
aquesta col·laboració.  
 
Art. 24.- Excedències 
 
El personal laboral podrà ser declarat en situació d’excedència en els següents 
supòsits: 
 
1 − Excedència per tenir cura de fills o d’altres familiars  
 
El personal tindrà dret a un període d’excedència de duració no superior a tres anys 
per tenir cura de fills menors de sis anys, ja sigui per naturalesa o bé per adopció, o 
en els supòsits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la 
data de naixement o, en el seu cas, de la resolució judicial o administrativa. Els 
successius fills donaran dret a un nou període d’excedència que, en el seu cas, 
posarà fi a la que es venia gaudint. 
 
El personal també tindrà dret a un període d’excedència, per un període mínim de 
tres mesos i màxim de tres anys de duració, per tenir cura d’un familiar fins el 
segon grau de consanguinitat o afinitat, el qual per raons d’edat, accident o malaltia 
no pugui valer-se per ell mateix, i no desenvolupi cap activitat retribuïda. Quan una 
nova causa doni dret a un nou període d’excedència, el començament d’aquesta 
donarà fi a la que, en el seu cas, s’estigués gaudint.  
 
L’excedència contemplada en el present apartat constitueix un dret individual del 
personal laboral. No obstant, si dos o més treballadors o treballadores de 
l’Ajuntament generessin aquest dret pel mateix subjecte, l’Ajuntament podrà 
limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de 
l’organització. 
 
El període durant el qual el personal laboral es trobi en aquesta situació 
d’excedència conforme a l’establert en aquest article, serà computable a efectes 
d’antiguitat, i durant aquest període tindrà dret a l’assistència a cursos de formació.  
 
Així mateix, durant tot el període d’excedència la persona afectada té dret a la 
reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona 
afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets 
generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la 
convocatòria de provisió corresponent. 
 
2 − Excedència voluntària 
 
Les persones de la plantilla amb contracte laboral indefinit que hagin complert un 
any d’antiguitat tindran dret a que se’ls reconegui la possibilitat de situar-se en 
excedència voluntària per un termini no inferior a dos anys i no superior a cinc. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Text únic conveni col·lectiu de treball personal laboral 2004-2007  25 

Ajuntament de 
Mataró 

Aquest dret només podrà ser exercit una altra vegada per la mateixa persona si han 
passat quatre anys des del final de l’anterior excedència.  
 
La persona en excedència conserva només un dret preferent de reingrés en les 
vacants d’igual o similar categoria a l’empresa.  
 
3 − Excedència forçosa 
 
L’excedència forçosa donarà dret a la conservació del lloc de treball i al còmput de 
l’antiguitat i es concedirà per la designació o elecció per un càrrec públic que 
impossibiliti l’assistència al treball. El reingrés s’haurà de sol·licitar dins del mes 
següent al cessament en el càrrec públic. 
 
Forma d’acreditar-ho: caldrà adjuntar a la instància el document que acrediti el 
nomenament per al càrrec públic.  
 
 

CAPÍTOL IV. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
Art. 25 .- Política retributiva per als anys 2004-2007 
 
1. Per al període de vigència d’aquest conveni, l’increment retributiu sobre tots els 
conceptes de caràcter fix i periòdic serà el que estableixi la Llei de pressupostos 
generals de l’estat per a cada exercici. 

 
 Es crea un fons addicional únic de 859.447, 31 € pel període de vigència del 
present acord , amb l’objectiu de promoure polítiques de millora de la prestació 
i de la qualitat dels serveis públics, així com la modernització i racionalització 
de l’administració. 

 
 És voluntat del govern municipal que en el termini d’aplicació d’aquest acord les 
retribucions dels seus empleats tinguin una aproximació continuada a l’increment 
de l’IPC de Catalunya, sens perjudici de les limitacions que estableixen les 
normatives de caràcter general que vinculen la corporació respecte dels increments 
en matèria retributiva. 

 
2. S’acorda implementar una nova política retributiva per a tot el personal de 
l’Ajuntament de Mataró, tan del règim funcionarial com del personal laboral. 

 En aquest sentit, s’aproven les taules que consten a l’annex 4 d’aquest conveni 
relatives a l’assignació de complements específics i de destinació per a cada lloc 
de treball. 

 Malgrat aprovar una política retributiva conjunta per tot el personal de 
l'Ajuntament de Mataró, en el cas del personal laboral, els salaris base, 
antiguitats, plusos, hores extraordinàries i qualsevol percepció econòmica 
establerta en el conveni col·lectiu, no pateix cap modificació i seguirà vigent. 
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Ara bé, quan els llocs del personal laboral siguin valorats d’acord amb el nou 
manual i la nova política retributiva, i de la valoració se n’obtinguin millores 
econòmiques, aquestes s’aplicaran sobre el total dels conceptes retributius i es 
faran efectius en el complement específic. 

 Els complements específics del personal laboral són els que consten en la taula 
de l’annex 3. 

 
3. La readaptació del procés de valoració de la nova relació de llocs de treball i 
com a conseqüència de la voluntat de millora organitzativa, estableix per 
aquells llocs de treball que la nova política retributiva situa en una franja 
d’increment compresa entre el 0 i l’1.5%, un increment salarial de l’1.5% i per 
aquests llocs de treball, s’estableix un complement personal transitori no 
absorbible, consolidable i al que se l’hi aplicaran els augments salarials 
pertinents com a la resta de conceptes retributius 

 
Art. 26.- Conceptes retributius 
 
1 − Es conceptua com a salari la totalitat de les percepcions econòmiques que 
retribueixen el treball efectiu, qualsevol que sigui la forma de remuneració, o els 
períodes de descans, computables com de treball. 
 
El personal laboral de l’Ajuntament percebrà, en concepte de retribució: 
 
a) Salari base 
 
 És aquella part de la retribució del treballador fixada per unitat de temps (mensual 
o diària). La seva quantia s’especifica a l’Annex núm. 3.  

 
b) Complements salarials 
 
 Són les quantitats que, en el seu cas, s’han d’addicionar al salari base per algun o 
alguns dels conceptes següents: 

 
b.1) Personals 
 
Antiguitat 
 
El personal laboral fix percebrà, en concepte d’antiguitat, un tant alçat mensual per 
trienni, segons la quantitat que s’estableix a l’Annex núm. 5.  
 
Als efectes del reconeixement dels serveis previs prestats amb caràcter temporal a 
l’Ajuntament de Mataró, es sumarà al temps transcorregut des de la primera 
contractació fins al moment en què s’obtingui el contracte laboral fix, sempre i 
quan hi hagi continuïtat entre el contracte temporal i l’indefinit.  
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b.2) De lloc de treball 
 
Complement específic de lloc de treball 
 
Està destinat a retribuir les condicions particulars d’alguns llocs de treball atenent 
l’especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la 
incompatibilitat, la perillositat o la penositat genèrica del lloc de treball. Aquest 
complement, resultant de la valoració de llocs de treball, es percebrà única i 
exclusivament pel lloc de treball que s’ocupi, segons l’import establert en la relació 
de llocs de treball de l’Ajuntament i no tindrà, en cap cas, caràcter consolidat, 
podent-se modificar en el cas de canvi o modificació del contingut del lloc de 
treball.  
 
El Servei de Prevenció informarà dels llocs que segons l’avaluació de riscos 
laborals contenen el factor de perillositat, i el servei de Recursos humans 
comprovarà que a tots aquests llocs els hagi estat valorat aquest factor.  
 
L’aplicació retributiva de les possibles omissions es farà d’acord amb la disposició 
transitòria primera del present conveni. 
 
Pel que fa als factors de disponibilitat, prolongació de jornada i flexibilitat s’acorda 
establir un procediment especial en virtut del qual cada cop que des del Servei de 
Recursos humans es proposi una modificació o creació d’un nou lloc de treball en 
el que existeixen inicialment qualsevol d’aquests tres factors serà negociat 
prèviament amb la representació sindical.  
 
Pel que fa als llocs expressament valorats s’analitzaran conjuntament per ambdues 
parts dins del segon trimestre de l’any 2005, així com d’altres situacions que 
puntualment no hagin estat analitzades. 
 
En tot cas s’estableix que es determinaran si s’escau quins són els llocs de treball 
que incorren en aquests supòsits així com  les seves condicions de prestació.  
 
Plus de penositat, perillositat i toxicitat 
 
El personal que presti serveis en condicions perilloses, penoses o tòxiques percebrà 
un plus del 50 % del salari base brut diari (exclosa l’antiguitat, el complement 
específic i plusos). Si aquesta persona es negués a respectar les mesures de 
seguretat corresponents al lloc de treball deixaria de percebre aquest plus. 
 
La seva percepció dependrà exclusivament de l’exercici de l’activitat professional en 
el lloc considerat com a penós, tòxic o perillós, pel que no tindrà caràcter consolidat. 
 
El Servei de Prevenció de Riscos Laborals efectuarà l’estudi per determinar aquells 
llocs de treball que incorren en supòsits de penositat, toxicitat i perillositat. Tot i 
així, tindran aquesta consideració els treballs següents: 
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- amb martell compressor i piconadores 
- en desaigües de clavegueres, desaigües o col·lectors WC 
- en treballs d’asfalt 
 
Plus de Jornada Partida 
 
Atenent que determinats llocs de treball s’han de prestar en jornada ordinària 
partida, les persones que hi estiguin adscrites percebran un plus corresponent al 5 
% del salari base brut diari (exclosa l’antiguitat, complement específic i plusos) 
proporcional a les tardes treballades. 
 
La seva percepció dependrà exclusivament de l’adscripció de la persona al lloc de 
treball amb jornada partida, pel que no tindrà caràcter consolidat. 
 
Plus de nocturnitat 
 
El personal que habitualment presta els seus serveis en horari diürn i que 
excepcionalment hagi de realitzar la seva jornada ordinària de treball entre les 
22.00 hores i les 06.00 hores, percebrà un complement de nocturnitat equivalent al 
25 % del salari base (exclosa antiguitat, complement específic i plusos), llevat que 
el salari s’hagi establert atenent a que el treball sigui de nit per la seva pròpia 
naturalesa.  
 
Plus de poda 
 
Aquest complement compensarà econòmicament el treball realitzat pel personal 
destinat al Grup de Jardineria del Servei de Manteniment durant les campanyes de 
poda. 
 
El complement el percebrà el personal que realitzi les següents tasques: 
 
a) Plus de poda que percebran aquelles persones que realitzin específicament 
treballs de poda en la part superior d’arbres d’alçada superior a 2 metres. 
L'import a percebre serà del 50 % sobre el salari base diari (exclosa antiguitat, 
complement específic i plusos). 

 
b) Plus de poda que percebrà el personal que efectuï la recollida i càrrega del 
brancam a nivell del sòl. L'import a percebre serà del 40 % sobre el salari base 
diari (exclòs antiguitat, complement específic i plusos). 

 
Aquest plus es percebrà únicament i exclusivament pels treballs realitzats durant 
les campanyes de poda programades, que impliquin el tractament total de cada 
espècie, sense que tingui caràcter consolidat. 
Els imports del plus s’especifiquen en l’annex núm. 6. 
 
Complement específic de responsabilitat sobre plans integrals 
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Destinat al personal tècnic que assumeix la responsabilitat dels projectes de plans 
integrals amb un valor econòmic de 306* € mensuals, segons les funcions previstes 
a l’acord de Ple de 13 de maig de 2004. Aquest plus comporta: 
 
- Una previsió màxima de 4 reunions entre les 20 i les 22 hores amb les 
associacions, entitats, etc. I ocasionalment, alguna reunió en cap de setmana, 
aproximadament un cop cada tres mesos. 
 
- Una flexibilització de la jornada laboral, subjecte a la realització de 36.25 hores 
setmanals i treballant obligatòriament tres tardes, de forma que es puguin adequar 
les hores d’entrada i sortida a les necessitats de la nova responsabilitat adquirida, 
d’acord amb la jornada anyal establerta per cada any. 
 
* quantitats actualitzades per a l’any 2006 

 
Complement específic de serveis auxiliars protocol·laris  
 
Aquest complement retribueix les tasques dels conserges que donen suport  
a casaments i actes institucionals en general. L’import és de 92,38* euros. 
 
* quantitats actualitzades per a l’any 2006 

 
Complement específic disponibilitat dissabtes 
 
Aquest complement afecta els conserges de Centres Cívics que treballen un 
dissabte cada 15 dies i tindrà l’equivalència a la compensació econòmica pel treball 
de tres tardes setmanals. 
 
Complement específic disponibilitat Alcaldia 
 
Aquest complement retribueix la disponibilitat vinculada directament a la gestió de 
l’agenda de l’Alcalde, dels llocs tipus de Secretari/a d’Alcaldia, lloc tipus de 
Responsable de Relacions Públiques i Protocol i llocs tipus d’administratiu de 
Relacions Públiques i Protocol i percebran un complement específic de 173,40* € 
mensuals per 12 mensualitats.  
 
* quantitats actualitzades per a l’any 2006 

 
Compensacions dia eleccions 
 
Aquesta compensació retribueix les dificultats per anar a votar durant la jornada 
electoral. 
 
- S’abonarà a qui treballa tot el dia seguit, quatre hores de més podent disposar del 
temps que necessiti per anar a votar i per dinar, podent-s’ho combinar amb els 
companys sempre que no afecti al servei que cal prestar. El personal de centres 
cívics disposarà de tres hores senceres al migdia per anar a votar, i en percebran 
quatre de més. 
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- Els que prestin els seus serveis de forma continuada que es correspongui amb la 
meitat de la jornada electoral, percebran dues hores extraordinàries per no exercir 
el vot mentre presten els serveis. 
- El personal que treballi menys de quatre hores coincidents amb la jornada 
electoral (de les 9 a les 20 hores) no rebrà cap compensació complementària. 
 
Complement de productivitat 
 
L’import total que es destinarà a complement de productivitat a partir de l’any 
2013 serà de 305.000 euros, i serà un import mínim de caràcter fix. Es garanteix un 
mínim de 480 € per cada treballador que hagi cotitzat tot un any sencer i a jornada 
complerta i la proporcionalitat que correspongui d’aquesta quantia a la resta de 
treballadors que tinguin dret a percebre aquest complement. 
 
Per tal de meritar el cobrament d’aquest complement de productivitat, s’estableix el 
requisit d’haver cotitzat un mínim de 210 dies (7 mesos) com a personal de 
l’Ajuntament de Mataró durant l’any anterior. L’import final a percebre serà 
proporcional a la jornada realitzada i els dies treballats durant l’any. 
 
Aquests 480€ per persona, es podran abonar sempre i quan la quantia resultant per 
aquest concepte no superi el topall màxim de 393.492 €(exclosa la seguretat 
social). Aquest import és el resultat de la suma de les quantitats de productivitat de 
l’Ajuntament, IMAC, IE, i IMPEM de l’any 2012, segons quadre adjunt. En el cas 
que no es pugui arribar als 480 € per persona, sense superar els 393.492 €  es 
convocarà  la mesa negociadora conjunta per decidir com es farà l’abonament. 
 
L’aprovació d’aquest acord suspèn el sistema de pla de carrera i substitueix el  
complement de productivitat. 
  
Aquest acord serà vigent un cop el Ple hagi aprovat la modificació dels articles 25 
de l’acord de funcionaris  i de l’article 26 del conveni de condicions laborals del 
personal de l’Ajuntament de Mataró,  que regulen la productivitat 
 
2.- Definició dels elements i mètode d'aplicació: 
 
2.1.- Cartes de serveis: Són documents que l’Administració municipal elabora per 
fer conèixer a la ciutadania els serveis que se li ofereixen, i els nivells de qualitat 
que en pot esperar. Volen ser l’expressió concreta d’un contracte que s’estableix 
entre l’Administració i les persones que el faran servir, i que esdevenen un 
instrument per a la millora continuada i el desenvolupament de la qualitat dels 
serveis.  
 
2.2.- Programacions dels serveis: els serveis hauran d’establir cada any quins seran 
els objectius a assolir durant l’exercici corresponent.  
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2.3.- PAM : Objectius establerts al Programa d’actuació Municipal .  
 
2.4.-Avaluació Productivitat del Servei: Cada any, l’òrgan avaluador que 
l’Ajuntament determini establirà junt amb els comandaments de les Àrees 
corresponents el grau d’acompliment dels objectius que s'han marcat a les 
respectives Cartes de Servei, Programacions i PAM i destacarà els possibles 
incompliments. Aquests resultats s'han de recollir en un informe que ha de contenir 
la proposta d'aplicació econòmica, i que de forma objectiva ha de justificar la 
minoració del percentatge corresponent al complement de productivitat.  
En tot cas durant el decurs de l’exercici 2005 es constituirà una Comissió paritària 
de Treball per tal d’implementar el sistema .  
 
L'informe anual de productivitat serà públic per a tots els treballadors, i en serà 
dipositari el Servei de Recursos Humans.  
 
2.5.-Productivitat en la millora organitzativa: Es destinarà per aquest concepte com 
a màxim el 30% de la suma total de la quantitat assignada a productivitat i es 
determinarà en la Comissió de Treball els objectius del mateix . 
 
3.- Paral·lelament al complement de productivitat, i sense que el que a continuació 
s'explicita pugui interpretar-se com a una minoració de les potestats organitzatives 
del govern municipal, ambdues parts, empresa i òrgans de representació acorden 
establir un marc de col·laboració als efectes de donar compliment al que 
s'estableixen als articles 64.1.11 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, 
pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors i 9.9 de la Llei 
9/1987, de 12 de juny, d' òrgans de representació, determinació de condicions de 
treball i participació al servei de les administracions públiques establint els 
següents principis i procediments d'actuació: 
 
3.1 Els/les caps dels serveis i seccions han de fomentar el diàleg entre els caps i els 
col·laboradors i entre els propis col·laboradors. 
 
3.2 Els/les caps dels serveis i seccions han de buscar i detectar les necessitats de 
formació dels seus col·laboradors. 
 
3.3 Els/les caps dels serveis i seccions han de respectar i ajudar a clarificar el 
contingut dels llocs de treball així com també les seves responsabilitats. 
 
3.4 Els/les Caps dels serveis i seccions, han de tenir per objectiu la motivació de les 
persones que tenen sota el seu comandament per aconseguir una adaptabilitat més 
gran, millors resultats i millorar l'atractivitat dels llocs de treball. 
 
3.5 Els/les caps dels serveis i seccions han de donar sentit a les activitats que 
s'encarreguin als seus col·laboradors i potenciar les seves iniciatives. 
 
3.6 Els/les caps dels serveis i seccions han de promoure la igualtat d'oportunitats. 
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3.7 En l'organització dels diferents serveis municipals es procurarà que tots els 
equips tinguin un marge de maniobra i un control suficient de la seva vida laboral. 
 
3.8 L'organització tindrà en compte a l'hora d'assignar els llocs de treball les 
característiques personals de les treballadores i treballadors, pel que fa a aspectes 
com l'edat, la gestació, les discapacitats, la vulnerabilitat, l'exposició a agents 
biòtics, abiòtics i psíquics. 
 
3.9 L'organització procurarà que cap treballador tingui un excés o una falta de 
treball. 
  
Dietes i quilometratge  
 
El personal que per raons de treball i prèvia autorització utilitzi vehicle propi, 
percebrà en concepte de desplaçament per Km realitzat, la quantitat que legalment 
s’estableixi per als treballadors públics de l'Estat per aquest concepte: 0,19*€. Si  
utilitza els serveis públics de locomoció, li serà abonat l'import del bitllet, prèvia 
justificació d’aquest. 
 
Si el personal es veu obligat a pernoctar o realitzar menjars fora del lloc habitual per 
raons de treball, li serà abonada la quantitat que resulti de la mitjana aritmètica que per 
als grups 2 i 3, i en relació a les dietes en territori nacional, fixa la normativa estatal 
reguladora d’aquest concepte. D’acord amb aquest criteri, les quantitats a abonar en el 
moment de l’aprovació d’aquest Acord, seran les següents: 
 
Allotjament 57,45* €  
Manutenció (dinar i sopar) 32,81* € 
Manutenció (dinar o sopar) 16,41* € 
Dieta sencera 90,26* € 
 
* quantitats actualitzades per a l’any 2006 

 
Si el desplaçament és internacional, s’abonarà la mitjana aritmètica que per als grups 
2 i 3, i en relació a cada un dels diferents països, fixa la normativa estatal reguladora 
d’aquest concepte.  
 
Si el desplaçament és en territori nacional, l'Ajuntament haurà d’avançar la totalitat 
de les dietes amb un mínim de 24 hores d’antelació a la realització de la despesa. Si 
el desplaçament és internacional s’abonarà, com a mínim, amb 48 hores 
d’antelació. 
 
S’abonarà el 100% de la despesa d’allotjament realitzada, malgrat superar les 
previsions legals, quan aquesta despesa hagi estat originada per allotjar-se en les 
instal·lacions recomanades pels organitzadors de jornades i/o hagi estat impossible 
des de Recursos Humans trobar-ne d’altres més adequades a les previsions legals, 
sempre que es justifiqui en aquests casos l’oportunitat i proporcionalitat de la 
despesa feta, que s’acreditarà mitjançant la factura corresponent.  
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b.3) Per qualitat o quantitat de treball 
 
Plus de producció 
 
Les persones que fan d’agents executius percebran un complement salarial mensual 
d’acord amb el barem establert pel Servei de Recaptació Executiva. Aquest plus es 
percebrà únicament i exclusivament quan es realitzin les tasques inherents al lloc 
de treball i no tindrà en cap cas caràcter consolidat.  
 
Hores extraordinàries 
 
Tindrà la consideració d’hora extraordinària cada hora de treball que es realitzi 
sobre la durada màxima de la jornada ordinària de treball. 
 
Conscients les parts de la situació d’atur existent i amb l’objecte d’afavorir la 
creació d’ocupació, es tendirà a la supressió de les hores extraordinàries, i en tot 
cas la realització de les mateixes sempre serà de forma voluntària. 
 
En el supòsit de baixes per malaltia o accident, es procurarà contractar de forma 
temporal tal com preveuen les lleis vigents i d’acord amb les necessitats del servei 
recorrent a les llistes d’espera si n’hi ha.  
 
a) Compensació 
 
 L’excés d’hores treballades s’intentarà compensar amb temps de repòs, sempre 
que les necessitats del servei ho admetin. El criteri de compensació d’hores 
serà:  

 
- Una hora extraordinària efectuada en dia laborable es compensarà amb 1 hora 
i 1/2 de descans. 

 
- Una hora extraordinària efectuada en dia festiu o nocturna es compensarà amb 
2 hores de descans. A aquests efectes, tindrà la consideració d’hora nocturna 
l'efectuada entre les 22.00 hores i les 6.00 hores del matí, i d’hora en dia festiu 
l'efectuada els diumenges i festius. 

 
b) Retribució econòmica 
 
 Quan no sigui possible la compensació horària per no permetre-ho les 
necessitats del servei, s’abonaran econòmicament amb l'increment del 75 % del 
salari base (exclòs antiguitat, plusos i complement específic) que correspon a 
cada hora ordinària, segons annex núm. 7. 

 
c) Límits 
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1. El còmput anyal per persona d’hores extraordinàries no podrà excedir en cap 
cas de les 60 hores. A aquests efectes, el Servei de Recursos Humans vetllarà 
pel seu compliment i n’informarà al Comitè d’empresa. 
 

2. El personal laboral només tindrà l’obligació de prestar serveis extraordinaris 
en els seus dies festius sempre que necessitats extraordinàries i inexcusables 
ho motivin. 
 

3. No es tindran en compte a efectes de duració màxima de la jornada ordinària 
laboral, ni pel còmput del nombre màxim de les hores extraordinàries 
realitzades, l’excés de les treballades per prevenir o reparar sinistres o bé 
altres danys extraordinaris o urgents, sense perjudici del seu abonament com 
si fossin hores extraordinàries. 
 

4. Les hores extraordinàries es faran efectives a mes vençut. Serà necessari que 
cada servei faciliti a Recursos Humans la informació sobre les hores 
realitzades abans del dia 5 de cada mes. 

 
5. La compensació de les hores extraordinàries es realitzarà durant l’exercici. 
 

b.4) De venciment periòdic superior al mes 
 
Pagues extraordinàries 
 
El personal laboral tindrà dret a dues gratificacions extraordinàries durant l’any 
proporcionals al temps treballat, que s’abonaran els mesos de juny i desembre, la 
quantitat de les quals serà equivalent a una mensualitat de salari base, antiguitat i 
complement específic. 
 
Als treballadors i treballadores que tinguin el salari fixat per dia, se’ls abonarà la 
paga extraordinària calculant-se per un import de 30 dies de salari base, antiguitat, 
complement específic de lloc de treball i complements personals transitoris. 

 
 

CAPÍTOL V. MILLORES DE CONTINGUT SOCIAL 
 
 
Art. 27.- Gratificacions per anys de servei  
 
El personal laboral tindrà dret a percebre gratificacions per anys de servei efectiu a 
l’Ajuntament de Mataró d’acord amb la taula següent: 
 
 25 anys: 5 dies hàbils de permís i 165,90* € 
 30 anys: 10 dies hàbils de permís i 199,07*€ 
 35 anys: 15 dies hàbils de permís i 232,24*€ 
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Aquests imports, s’incrementaran anualment segons el percentatge d’augment previst 
per la Llei de pressupostos de l’estat per als sous dels empleats i empleades públics. 
(Clàusula suspesa quant al gaudiment de dies de permís per aplicació del RD 
20/2012, sense acord de la part social) 
 
Art. 28.- Fons social  
 
Es constitueix un fons social únic de 26.022,19 * € per a tot el personal, sufragat per 
l’Ajuntament. La Comissió paritària de seguiment d’aquest Conveni n’elaborarà les 
normes de funcionament.  
 
Per als anys de vigència d’aquest acord, el fons s’incrementarà anualment com a 
mínim segons el percentatge d’augment previst per la Llei de pressupostos de l’estat 
per als sous dels empleats i empleades públics. 
 
* quantitats actualitzades per a l’any 2006 

 
Art. 29.- Bestretes  
 
1 − Bestretes a compte de les retribucions a percebre.  
 
Es concedirà al personal que ho sol·liciti una bestreta sense interès, a compte de les 
retribucions a percebre. 
 

L’import màxim de cada bestreta no podrà excedir de 2.105 €.  
 
Les bestretes es tramitaran pel Servei de Recursos Humans. 
 
L’import serà retornat mitjançant la deducció de les retribucions de la persona 
interessada al llarg dels 14 mesos posteriors a la concessió, en quantitats proporcionals 
a la quantia de la bestreta concedida. Dintre d’aquest termini, la persona beneficiària 
de la bestreta podrà cancel·lar la quantitat pendent en el moment que consideri adient, 
o en els mesos de percepció de les pagues extraordinàries. 
 
No es podran atendre sol·licituds de nova bestreta fins que no hagin transcorregut sis 
mesos de l’últim pagament de la bestreta anterior. 
 
L'Ajuntament dotarà en el Pressupost ordinari una partida econòmica equivalent al 
0,27% del Capítol I, destinada a les bestretes. 
 
L'Ajuntament es compromet a reintegrar al compte de préstecs l'import global que 
mensualment retingui al personal.  
 
Si la persona beneficiària perd la condició de personal al servei de l'Ajuntament de 
Mataró, haurà de reintegrar les quantitats pendents de liquidar en el mes en què causi 
baixa i en el moment en què se li aboni la quitança.  
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2 – Bestretes per a la compra d’aparells ortopèdics 
 
Es concediran bestretes al personal, a compte de les retribucions a percebre, per a 
l’adquisició d’aparells ortopèdics que cobreixi la seguretat social. 
 
Aquestes bestretes hauran de ser tramitades pel Servei de Recursos Humans. 
 
L’adquisició dels aparells i la prestació de la Seguretat Social s’hauran d’acreditar 
mitjançant documents que justifiquin la compra i la sol·licitud. 
 
El reintegrament s’efectuarà en el moment que la Seguretat Social hagi fet efectiva la 
prestació per adquisició de l’aparell ortopèdic. 
 
Si transcorreguts dos anys no s’ha liquidat la bestreta es procedirà al reintegrament 
d’acord amb el procediment previst per a les bestretes de caràcter general. 
 
3 − Avançaments a compte de la nòmina mensual 
 
El personal municipal podrà demanar, per escrit, sense que arribi el dia assenyalat per 
al pagament, avançaments a compte del treball efectivament prestat. L'import 
sol·licitat es descomptarà immediatament de la retribució a percebre en el mes que 
s’hagi sol·licitat. 
 
La concessió d’aquesta bestreta no tindrà caràcter de periodicitat mensual. 
L’Ajuntament la podrà denegar en el supòsit que el treballador o treballadora en 
demani reiteradament. 
 
4. Amb caràcter excepcional, i previ acord de la Mesa Negociadora corresponent, el 
personal municipal podrà demanar, dins el període de presentació de sol·licituds obert 
a l’efecte, una mensualitat estàndard a retornar als sis mesos. Un cop transcorregut 
aquest termini, es podrà tornar a demanar un nou avançament pel mateix import i en 
les mateixes condicions. No operarà cap limitació respecte el percentatge del Capítol I 
destinat a aquest avançament excepcional.  
Aquest acord haurà de ser revisat en els seus termes si es produeixen modificacions 
normatives que afectin les retribucions del personal.  
 
 
Art. 30.- Prestació en cas de defunció  
 
La família de l’empleat o empleada municipal mort estant en servei actiu percebrà un 
subsidi, per una sola vegada i a tant alçat, consistent en tres mensualitats. 
La tramitació de la quitança i la prestació del subsidi en cas de mort seran realitzades 
d’ofici pel Servei de Recursos Humans i abonades al compte corrent on es tramitava 
el pagament de la nòmina. 
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Als efectes de determinar el concepte de servei actiu per a percebre aquesta prestació, 
aquest s’entén en el supòsit de defunció mentre estigui prestant serveis l’empleat o 
empleada municipal i no s’hagin esgotat els 18 mesos d’incapacitat temporal. 
 
Pel que fa al càlcul de les tres mensualitats es sumarà el salari base, l’antiguitat, i els 
complements. L'import es calcularà d’acord amb la quantitat líquida de l’últim rebut 
mensual. 
 
Si la mort fos deguda a accident de treball, l’import del subsidi serà únicament de 
12.020,24 € (sense percebre les tres mensualitats abans esmentades) i a tal efecte i 
per fer-hi front, l’Ajuntament mantindrà contractada una pòlissa d’assegurança. 
 
Aquesta pòlissa cobrirà també per la mateixa quantia, les incapacitats permanents 
absolutes dels treballadors i treballadores municipals, derivades d’accident laboral. 
Per als supòsits d’incapacitat permanent total o parcial s’aplicaran els barems 
establerts en les clàusules de l’assegurança vigent.  
 
Art. 31.- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil  
 
L'Ajuntament de Mataró mantindrà una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
que cobreixi la responsabilitat en què pugui incórrer el personal laboral en el 
desenvolupament de les funcions que tingui assignades, que no siguin imputables a 
imprudència temerària amb infracció de reglaments, a negligència o a ignorància 
inexcusables i a dol o mala fe provats per sentència judicial ferma. 
 
Art. 32.- Assessoria i assistència jurídiques  
 
El personal al qual és d’aplicació aquest Conveni té dret a l’assessorament i a la 
defensa jurídica necessàries per qualsevol fet que hagi tingut lloc en l’exercici de les 
seves funcions, llevat dels supòsits en què el plet sigui entre el personal i el propi 
Ajuntament. 
 
L’assessorament i la defensa jurídica serà efectuada per l’Ajuntament, en la forma i 
amb els mitjans tècnics que consideri més convenients, en els següents casos: 
 
a) En els processos penals en els quals resultin inculpats, des de l’obertura de 
diligències prèvies o sumarials fins a l’esgotament de tots els recursos que siguin 
necessaris i admissibles en Dret. 

 
b) En els processos iniciats com a part acusadora. 
 
c) En l’exercici de les accions civils, derivades de responsabilitat penal, que tinguin 
per objecte la restitució, reparació o indemnització dels danys i perjudicis soferts. 

 
L’Ajuntament no prestarà la defensa jurídica quan sigui demandant, o quan de resultes 
de les diligències prèvies o sumarials els serveis jurídics tinguin el convenciment que 
les funcions s’han exercit infringint de forma manifesta els principis bàsics de la 
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Constitució, l’Estatut d’autonomia i la resta de l’ordenament jurídic. En aquests casos, 
si el treballador o treballadora resultés absolt, l’Ajuntament li abonarà els honoraris 
professionals de l’advocat, prèvia justificació documental i fins un màxim de 2.400 €.  
 
Art. 33.- Renovació del carnet de conduir  
 
L’Ajuntament de Mataró abonarà el cost de la renovació del carnet de conduir al 
personal municipal que hagi de fer servir un vehicle per al desenvolupament de les 
seves tasques.  
  
Aquest abonament s’entendrà realitzat amb el pagament de les taxes i de la quantia de 
6 €, ja que la revisió mèdica corresponent la fan els serveis mèdics de l’Ajuntament o 
la mútua d’accidents que tingui concertada. 
 
Art. 34.- Jubilació anticipada  
 
El personal de l’Ajuntament de Mataró que es jubili de forma voluntària dins del 
període comprès entre la data de compliment dels 60 anys i la del compliment dels 64 
anys, percebrà una gratificació d’un sol cop segons el detall següent: 
 
 60 anys 8.629,68* € 
 61 anys 7.614,41* € 
 62 anys 6.091,53* € 
 63 anys 4.568,64* € 
 64 anys 3.299,59* € 
 
Aquests imports, s’incrementaran anualment segons el percentatge d’augment recollit 
a la Llei de pressupostos de l’estat per als sous del personal de l’administració pública.  
 
El servei de Recursos Humans informarà de la pensió de jubilació aproximada que li 
correspondria a la persona interessada, i realitzarà tots els tràmits corresponents a la 
jubilació voluntària anticipada. 
 
* quantitats actualitzades per a l’any 2006 

 
Art. 35.- Complement econòmic en supòsits de baixa per incapacitat temporal  
 
35.1 La prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal 
d’aquest Ajuntament, es complementarà de la següent manera: 
 
- Contingències comunes (MC / ANL): 
 

- Fins el 3r. dia: 50% de la retribució bruta durant el període de baixa, 
corresponent a la suma del salari base, antiguitat, complement de 
destinació, complement específic i altres complements. 
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- Del 4t. al 20è dia: 75% de la retribució bruta durant el període de baixa, 
corresponent a la suma del salari base, antiguitat, complement de 
destinació, complement específic i altres complements. 

- Del 21è dia en endavant: 100 % de la retribució bruta durant el període 
de baixa, corresponent a la suma del salari base, antiguitat, complement 
de destinació, complement específic i altres complements 

 
- Contingències professionals (AT / MP): Complementada des del dia 0 fins 

assolir el 100% de la retribució bruta durant el període de baixa, corresponent a la 
suma del salari base, antiguitat, complement de destinació, complement específic 
i altres complements. 

 
Quan el comunicat de baixa indiqui que es tracta d’una recaiguda, es tindran en 
compte els dies transcorreguts del període d’incapacitat temporal inicial per tal 
d’abonar el complement de la prestació d’acord amb la taula anterior. 
 
35.2 L’Ajuntament de Mataró abonarà el 100% del complement d’IT derivada de 
malaltia comuna o accident no laboral en els casos següents, considerats de 
caràcter excepcional i degudament justificats: 
 
- Hospitalització, que s’haurà de justificar mitjançant justificant del centre 

hospitalari que acrediti l’ingrés. 
- Intervenció quirúrgica (hospitalària o ambulatòria), que s’haurà de justificar 

mitjançant justificant del centre hospitalari que acrediti la intervenció 
quirúrgica. 

- Malaltia greu, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un 
facultatiu metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, prenent 
com a referència l’annex de malalties greus contingut al Reial Decret 
1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, al sistema de 
la Seguretat Social, de la prestació econòmica per tenir cura de menors afectats 
per càncer o altra malaltia greu,  publicat al BOE núm. 182, de 30 de juliol de 
2011, i les possibles actualitzacions que es puguin produir. 

- Embaràs, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un facultatiu 
metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social. 

- Víctimes de violència de gènere, que s’haurà de justificar mitjançant informe 
dels serveis socials, policials o de salut que acreditin aquesta situació. 

- Baixes causades per fractures i lesions traumatològiques que impossibilitin el 
desplaçament al treball o el desenvolupament del lloc de treball. S’haurà 
d’acreditar el caràcter de fractura o lesió traumatològica mitjançant informe 
expedit per un facultatiu metge. 

- Les malalties infecto contagioses que posin en situació de risc al personal de 
l’Ajuntament o als usuaris i usuàries dels serveis, s’haurà d’acreditar el 
caràcter infecto contagiós de la malaltia mitjançant un certificat o informe 
mèdic.  

- Malalties comunes quan hi hagin avisos excepcionals de l’autoritat sanitària 
que obliguin al treballador a romandre al seu domicili. s’haurà d’acreditar el 
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caràcter infecto contagiós de la malaltia mitjançant un certificat o informe 
mèdic. 

- En les situacions d’incapacitat temporal que comportin hospitalització o 
intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat 
a l’inici de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés 
patològic, així com les derivades de processos oncològics, la prestació 
reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, des del primer dia, fins 
el 100 per 100 de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes 
anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 

 
 
 

CAPÍTOL VI. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
 
Art. 36.- Salut laboral 
 
El personal municipal té dret a una protecció eficaç de la seva integritat física i la seva 
salut en el treball. 
 
L'Ajuntament té l’obligació de promoure, formular i aplicar una adequada política de 
prevenció de riscos laborals.  
 
Art. 37.- Revisió mèdica. Vacunacions i altres mitjans preventius 
 
1 − L'Ajuntament garanteix una revisió mèdica anual, que serà voluntària i abastarà 
especialment els aspectes d’incidència professional. El període de la seva realització 
es fixarà amb els serveis mèdics convinguts, sense perjudicar el normal funcionament 
de l'Ajuntament. 
 
El resultat de la revisió serà tramès directament a la persona afectada i tindrà caràcter 
reservat, sense que en cap moment es conegui el diagnòstic individual de l’exploració. 
 
L'Ajuntament coneixerà únicament els resultats globals de la patologia laboral a fi 
d’adoptar les mesures adients per a corregir les presumptes deficiències, donant-ne 
compte al Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
Es cercarà un lloc de treball adequat per a les persones que es trobin afectades per una 
malaltia que no els permeti realitzar el seu treball habitual, previ informe favorable del 
Comitè de Seguretat i Salut i del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
 2 − L'Ajuntament facilitarà els mitjans necessaris perquè tot el personal que ho 
desitgi i que presti els seus serveis en un lloc de treball amb risc es pugui vacunar 
contra el grip, el tètanus i l'hepatitis B, previ informe del Servei de Prevenció i donant-
ne compte al Comitè de Seguretat i Salut. 
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Així mateix, l'Ajuntament facilitarà els mitjans preventius (guants, mascaretes...) 
necessaris en aquelles actuacions que ho requereixin pel risc de contagi de malalties.  
 
Art. 38.- Delegats de Prevenció 
 
L’Ajuntament de Mataró tindrà sis Delegats de Prevenció, tres escollits pel Comitè 
d’empresa i els altres tres escollits per la Junta de personal.  
 
Si el Delegat de Prevenció no és representant electe del personal, gaudirà dels 
mateixos drets i garanties que els membres del Comitè d’empresa, a excepció del 
crèdit horari que serà de 20 hores mensuals retribuïdes. D’aquests Delegats de 
Prevenció que no siguin representants electes, només n’hi podrà haver un per secció 
sindical.  
 
Art. 39.- Comitè de Seguretat i Salut 
 
Es designa el Comitè de Seguretat i Salut en el Treball com a òrgan paritari i col·legiat 
de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa 
en matèria de prevenció de riscs laborals. 
 
El Comitè de Seguretat i Salut estarà format per dotze membres dels quals sis seran 
els Delegats de Prevenció i els altres sis seran designats per l’Ajuntament de Mataró. 
 
En les reunions del Comitè de Seguretat i Salut hi participaran, amb veu però sense 
vot, els delegats de sindicats i els responsables tècnics de la prevenció en l’empresa 
que no estiguin inclosos en la composició a la qual es refereix l’apartat anterior.  
 
El funcionament i competències del Comitè de Seguretat i Salut es regulen per un 
reglament propi aprovat pel Ple de la Corporació. 
 
 

CAPÍTOL VII. DRETS I DEURES DEL PERSONAL LABORAL 
 
 
Art. 40.- Drets i deures del personal laboral 
 
El personal laboral de l’Ajuntament tindrà els drets i els deures que estableix la 
Constitució, l’Estatut dels treballadors i el conjunt de la legislació vigent.  
 
Art. 41.- Especial referència al dret a la formació professional 
 
L'Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats, proporcionarà els mitjans 
necessaris per a desenvolupar una formació integral del seu personal. 
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En aquest sentit la programació d’accions formatives respondrà als objectius de 
l’organització i la promoció del desenvolupament personal i professional dels 
treballadors o treballadores.  
 
La direcció de l’Ajuntament i el Comitè d’empresa estudiaran l’elaboració i 
aplicació dels Plans de Formació que abasti al conjunt de la plantilla. A tal efecte 
es constituirà el Grup de Treball de la Formació que comptarà amb la participació 
d’un membre de la Junta i del Comitè, i la Comissió de Formació, que estarà 
formada per un representant de cada sindicat amb presència als òrgans de 
representació, i per personal tècnic de Recursos Humans.  
 
Aquests dos òrgans seran els responsables de debatre les propostes de Plans de 
Formació i les memòries corresponents, el model i els criteris de gestió i els 
circuits de funcionament.  
 
Art. 42.- Roba de treball i uniformes 
 
A les persones que se’ls exigeixi portar uniforme i roba de treball en la prestació 
del servei durant la jornada laboral, l’Ajuntament els facilitarà un equip de 
roba/uniforme per temporada (estiu/hivern). 
 
La composició de l’equip serà acordada pel Comitè de Seguretat i Salut. 
 
És obligació del treballador o treballadora dur-lo posat durant la jornada laboral. 
 
Cada persona serà responsable de la roba que se li entregui, i tindrà l’obligació de 
mantenir-la en bon estat, vigilant el seu manteniment, llevat els casos que els 
estudis d’avaluació de riscos determinin una altra cosa.  
 
Les persones que per la seva negligència esgotin l’equip assignat, es faran càrrec 
econòmicament dels costos del nou equip. 
 
Fora de l’horari de treball no podran utilitzar la roba entregada, ni tampoc en 
aquelles tasques que no siguin habituals. 
 
L’Ajuntament es facilitarà un lloc apropiat per a canviar-se i rentar-se.  
 
Art. 43.- Avís de cessament 
 
Les persones que vulguin causar baixa voluntària a l’Ajuntament ho hauran de 
comunicar per escrit presentat al Registre General, amb l’antelació mínima següent: 
 
a) Personal tècnic (grups A i B): un mes 
b) resta de personal (grups C, D i E): 15 dies 
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Art. 44.- Incompatibilitats  
 
El règim d’incompatibilitats del personal al servei de l'Ajuntament és el que estableix 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions públiques, i altres normes que la desenvolupen.  
 
L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots el 
casos, autorització expressa prèvia del Ple de la Corporació. 
 
 

CAPÍTOL VIII. CONDICIONS SINDICALS 
 
 
Art. 45.- Llibertat sindical 
 
L’Ajuntament garanteix el dret a la lliure sindicació i organització dels empleats 
municipals i a la no discriminació, perjudici o sanció per raó d’estar afiliats o per 
exercitar els drets sindicals, sense cap mena d’exclusió a causa del lloc de treball o del 
fet de pertànyer a un grup.  
 
Art. 46.- Seccions sindicals 
 
Tot el personal de l’Ajuntament té dret a sindicar-se lliurement per a la promoció i 
defensa dels seus interessos econòmics i socials. 
 
El personal de l’Ajuntament de Mataró afiliat a un mateix sindicat podrà constituir-se 
en Secció Sindical, en els termes legalment establerts per a tal efecte, i segons els 
Estatuts del sindicat al qual pertanyin. 
 
De conformitat amb la Llei orgànica 11/85 de 2 d’agost, les Seccions Sindicals que 
puguin constituir-se pel personal de l’Ajuntament de Mataró afiliat a un sindicat amb 
presència al Comitè d’empresa, estaran representades per un Delegat o Delegada 
Sindical, elegit per i entre els seus afiliats i afiliades a l’Ajuntament de Mataró, amb la 
funció prioritària de defensar i representar els interessos dels afiliats al sindicat. 
 
Aquest Delegat, si no és membre del Comitè d’empresa, gaudirà dels mateixos drets, 
garanties i competències que els qui integrin el Comitè.  
 
Les Seccions Sindicals gaudiran de 20 hores anuals per a convocar assemblees 
plenàries dels seus afiliats i afiliades, i de 10 hores anuals per convocar assemblees 
generals o sectorials. El procediment de convocatòria d’aquestes assemblees serà 
idèntic al descrit per a les assemblees convocades pel Comitè d’empresa.  
 
Les seccions sindicals que puguin constituir-se pel personal de l’Ajuntament de 
Mataró afiliat a un sindicat sense presència als òrgans de representació d’aquest 
personal, podran escollir entre els seus membres una persona que les representi, 
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que disposarà d’un crèdit horari de 15 hores mensuals dins la seva jornada laboral i 
retribuïdes, per al compliment de les tasques de defensa i representació dels seus 
companys i companyes afiliats al sindicat. 
 
Art. 47.- Comitè d’empresa 
 
1− Els membres del Comitè d’empresa gaudeixen de totes les competències, drets, 
garanties i facultats reconeguts per la legislació vigent. 
 
2 − En concret, gaudiran dels següents:  
 
a) Disposaran d’un crèdit horari de 30 hores mensuals, dins la seva jornada laboral i 

retribuïdes, per al compliment de les seves tasques sindicals o de representació. 
 
b) Podran cedir aquest crèdit horari a favor de qualsevol altre representant electe del 

personal de l’Ajuntament de Mataró o del Delegat Sindical de la seva secció 
sindical. El representant electe del personal de l’Ajuntament o el Delegat Sindical 
que acumuli suficient crèdit horari podrà quedar rellevat de la feina, sense 
perjudici de la seva remuneració. 

 
c) Els membres del Comitè d’empresa podran gaudir en qualsevol moment del seu 

crèdit horari, comunicant-ho al seu cap immediat per tal de prevenir les 
necessitats del servei.  

 
3 − El Comitè d’empresa té les competències següents:  
 
a) Rebre informació anual sobre els trets generals de la política de personal.  
 
b) Rebre la còpia bàsica dels contractes i les seves modificacions, en el termini de 
deu dies des de que van tenir lloc.  

 
c) Emetre informe amb caràcter previ sobre les següents matèries: 
 
1. Reestructuracions de la plantilla 
2. Trasllat total o parcial de les instal·lacions 
3. Pla de formació del personal 
4. Implantació o revisió de sistemes d’organització i control del treball 
5. Estudi de temps, establiment de primes o incentius i valoració de llocs de 
treball 

 
d) Rebre informació de l’obertura d’expedients disciplinaris incoats al personal 
laboral i de les sancions que s’imposen, poder demanar en qualsevol moment 
informació sobre aquests i poder ser present a les compareixences sempre que 
hi hagi consentiment de la persona interessada.  

 
e) Rebre informació i emetre informe previ en els temes següents: 
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1. Establiment de la jornada laboral i horari de treball 
2. Règim de permisos, vacances i llicències 
3. Quantitats que percebi cada persona de la plantilla pel complement de 
productivitat  

 
f) Conèixer periòdicament, i al menys trimestralment, les estadístiques sobre 
l’índex d’absentisme i les seves causes, els accidents laborals i malalties 
professionals i les seves conseqüències, els índex de sinistralitat, els estudis 
periòdics o especials de l’ambient i les condicions de treball, així com dels 
mecanismes de prevenció que s’utilitzin.  

 
g) Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria de condicions de 
treball, seguretat social i ocupació, i exercir, en el seu cas, les accions legals 
oportunes davant dels organismes competents. 

 
h) Vigilar i controlar les condicions de seguretat i salut laboral en el 
desenvolupament del treball, mitjançant el Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
de l’Ajuntament de Mataró. 

 
i) Gestionar el Fons Social i participar en la gestió de qualsevol obra social per a 
empleats públics que pugui establir l’Ajuntament de Mataró. 

 
j) Orientar, assessorar i assistir al personal afectat per aquest Conveni, en 
qüestions i peticions de tot tipus que facin referència a la seva relació laboral 
amb l’Ajuntament de Mataró i als drets i deures que se’n derivin.  

  
k) Ser present en els processos de selecció amb veu però sense vot. 
 
l) Emetre informe previ a l’aprovació de qualsevol base de selecció i oferta 
pública d’ocupació. 

  
m) Qualsevol altre que pugui establir la normativa vigent.  

 
4 − Les comunicacions al Comitè d’empresa es faran al seu president o presidenta i a 
cadascuna de les seccions sindicals amb presència en els òrgans de representació.  
 
5 − S’aixecarà acta de totes les reunions del Comitè amb l'Ajuntament, a les quals 
es donarà la difusió escaient mitjançant els taulers d’anuncis. 

 
6 − El Comitè d’empresa disposarà de: 

 
- Una sala per a reunions que podrà ser compartida amb les seccions sindicals 
constituïdes a l’Ajuntament. 
- Un tauler d’anuncis tancat i col·locat en lloc visible, en cada centre amb més de 
10 persones.  
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- Els mitjans materials raonablement necessaris per al desenvolupament normal 
de les funcions. 

 
7 − A petició del Comitè d’empresa i en locals municipals, es podran fer 
assemblees, tant generals com sectorials, amb un preavís de 48 hores adreçat a 
Recursos Humans, en el qual s’especificarà l’ordre del dia i la sala on tindrà lloc. 
Per a la realització d’aquestes assemblees es gaudirà d’un total de 20 hores anuals. 
Les assemblees es convocaran a les hores que menys afectin els serveis. 
 
Art. 48.- Mesa negociadora 
 
La Mesa de Negociació col·lectiva de les condicions de treball del personal de 
l’Ajuntament de Mataró tindrà la composició següent: 
 
a) En representació del personal laboral de l’Ajuntament: el Comitè d’empresa .  
 
b) En representació del personal funcionari: les organitzacions sindicals més 

representatives d’àmbit estatal o autonòmic, així com dels sindicats que hagin 
obtingut el 10% o més dels representants en les eleccions per a la Junta de 
Personal. 

 
La representació de les organitzacions sindicals dins de la Mesa de Negociació 
s’ajustarà a la representativitat que tinguin en la Junta de Personal. 

 
c) En representació de l’Ajuntament de Mataró: la representació que designi la 

Corporació. 
 
Seran objecte de negociació per part de la Mesa totes aquelles matèries previstes a 
l’art. 32 de la Llei 7/90 i demés disposicions concordants, i que entrin dins l’àmbit de 
les competències de l’Ajuntament de Mataró.  
 
Art. 49.- Dret de vaga  
 
D’acord amb el que disposen els arts. 10.2, 28.2 i 55.1 de la Constitució espanyola, es 
reconeix l’exercici del dret de vaga en els termes legalment establerts. 
 
La convocatòria i el seu desenvolupament es regiran per la legislació vigent. 
 
Mentre no existeixi normativa reguladora dels descomptes salarials en l’exercici del 
dret de vaga, el personal que s’hi adhereixi deixarà de percebre la part proporcional de 
les seves retribucions, segons la fórmula següent: el sou mensual, dividit entre trenta i 
el resultat dividit pel nombre d’hores de treball diàries, donarà com a resultat la 
quantitat a descomptar per a cada hora de realització de la vaga. 
 
L’Ajuntament transferirà al Fons Català de Cooperació la quantitat total dels 
descomptes efectuats per la realització de la vaga. 
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CAPÍTOL IX. RÈGIM DISCIPLINARI 
 
 
Art. 50.- Règim i procediment disciplinari 
 
El personal laboral pot ser sancionat per l’Alcalde o Conseller en qui delegui, a 
proposta dels caps jeràrquics, mitjançant resolució motivada, per incompliments 
laborals i d’acord amb la gradació de faltes i sancions que es fixen als articles 237 i 
següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals.  
 
El procediment disciplinari serà el mateix que el del personal funcionari, regulat per la 
normativa abans esmentada, amb excepció del que es regula a continuació.  
 
Art. 51.- Prescripció de faltes i sancions  
 
1 − Les faltes prescriuran en els següents dies: 
 

- Lleus: 10 dies hàbils 
- Greus: 20 dies hàbils 
- Molt greus: 60 dies hàbils 

 
La prescripció comença a comptar a partir del dia en el qual l’Ajuntament n’hagi 
tingut coneixement i, en tot cas, als 6 mesos d’haver estat comesa. 
 
2 − Les sancions prescriuen en els dies següents: 
 

- Lleus: 2 mesos 
- Greus: 4 mesos 
- Molt greus: 6 mesos 

 
El còmput del termini de prescripció de la sanció s’inicia des del moment de la seva 
notificació. 
 
Art. 52.- Responsabilitat per encobriment de faltes  
 
Els caps i superiors que tolerin o encobreixin les faltes dels subordinats incorreran en 
responsabilitat i rebran la correcció o sanció que sigui procedent, tenint en compte la 
que se li posarà a l’autor, a la intencionalitat, la pertorbació per al servei, l’atemptat a 
la dignitat de l’Ajuntament i la reiteració o reincidència de la tolerància o 
l’encobriment esmentats.  
 
Art. 53.- Vulneració de la intimitat 
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Qualsevol treballador o treballadora de l’Ajuntament pot donar compte per escrit al 
seu cap jeràrquic o al servei de recursos humans, per sí mateixa o mitjançant els seus 
representants, dels actes que signifiquin faltes de respecte a la seva intimitat. 
L’Ajuntament instruirà, si s’escau, l’expedient disciplinari procedent.  
 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
 
Amb relació a l’àmbit temporal serà l’expressat al present conveni, sens perjudici que 
es pugui fer una revisió de l’articulat pel que fa a disfuncions en la seva aplicació , o 
en l’apartat de permisos i llicències i que en cap cas suposi incrementar el contingut 
econòmic previst pel període de vigència del present conveni. 
 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
 
 
L’Ajuntament de Mataró amb la voluntat d’anar introduint elements d’avaluació del 
rendiment relacionat amb les competències individuals dels seus recursos humans i les 
seves necessitats de capacitació realitzarà actuacions durant el decurs del present 
mandat corporatiu, sense que aquestes tinguin cap interrelació amb el complement de 
productivitat abans esmentat. 
 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
 
 
En aprovar el Ple municipal de 3 de febrer de 2005 el nou manual de valoració de 
llocs de treball i la nova política retributiva, s’estableix un procediment 
excepcional d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball que 
només serà vàlid per aquesta ocasió i pel que no li seran d’aplicació els punts 2 i 3 
de l’article 11. 
 
Un cop aprovada la nova relació de llocs de treball per part del ple de l'Ajuntament, i 
sense necessitat que calgui que els treballadors o treballadores o els òrgans de 
representació i les seccions sindical hagin d’interposar cap recurs administratiu, en el 
cas de detectar alguna disfunció tècnica en la seva avaluació tindran dret a una revisió 
de la seva avaluació que s’haurà de produir durant els 4 primers mesos de l'any 2005 i 
amb els efectes previstos a dia 1 de juliol de 2004 d’acord amb la proposta d’aplicació 
acordada i prevista a la disposició transitòria dels presents acords.  
 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
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Pel que fa a l’aplicació de la proposta retributiva del procés de readaptació de la 
valoració de llocs de treball s’estableixen les següents condicions :  
 
1.- S’estableix un període transitori entre l’1 de juliol de 2004 i el 31 de desembre de 
2005 en virtut del qual i d’acord amb la proposta retributiva plantejada, els 
complements específics previstos per a cada lloc de treball i per l’esmentat període 
seran els previstos en la relació que s’annexa .  
 
Així tots els increments previstos fins el 5 %, seran aplicats amb efectes 1 de juliol de 
2004, amb excepció dels llocs de treball que formaven part de l’expedient de ple que 
va quedar sobre la taula a la sessió plenària del mes de juny de 2004 als quals seran 
d’aplicació els increments retributius en la seva integritat i amb efectes retroactius 1 
de juny de 2004.  
 
2.- Amb relació als increments que excedeixen del 5 % seran actualitzats en els seus 
complements específics amb efectes a 1 de gener de 2006 i sense efectes retroactius.  
  
3.- Els complements específics que s’aplicaran durant el període 1 de gener de 2005 i 
31 de desembre de 2005 seran els previstos a la relació que s’annexa tant pel personal 
que actualment l’ocupa com per possibles substitucions o interinatges, essent 
d’aplicació les taules definitives de complements específics amb efectes 1 de gener de 
2006.  
 
4.- Les taules definitives dels complements específics seran aplicades amb  
caràcter definitiu amb efectes a 1 de gener de 2006. 

 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA 
 
Tots aquells articles que consten com a suspesos pel nou marc legal, tornaran a ser 
aplicats en els seus termes en el moment en que la normativa vigent ho permeti. 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 
 
Resten pendents de regulació, durant la vigència del present conveni les matèries 
següents:  
 
- Segona activitat 
 
- Bases marc de selecció 
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ANNEXOS 
 

Annex 1. Categories professionals 
 
Les següents descripcions fan referència a les funcions genèriques per a cada una de 
les categories laborals, sense perjudici que d’acord amb l’estructura organitzativa 
municipal, i atenent al lloc de treball en concret, existeixin altres funcions específiques 
que es fan constar a la Relació de Llocs de Treball. 
  
Agent Executiu: és la persona que fa les gestions relacionades amb notificacions 
de cobraments, anunci d’embargs, entrades a domicili i embargs. Té la potestat 
d’iniciar diligències de tot tipus (insolvències, embargs negatius, etc.). Totes 
aquestes funcions estan referides als rebuts que es troben fora ja del període 
voluntari. 
 
Auxiliar Tècnic Especialista: executa actuacions de l’àmbit de treball concret de 
què es tracti, recull dades i informa al cap o tècnic corresponent. 
 
Cap de Colla: d’acord amb les instruccions del capatàs: distribueix el treball, 
maquinària, instruments i material que componen l’equip; realitza el comandament 
directe sobre els oficials i el personal del grup de treball al seu càrrec; supervisa i 
coordina el treball executat pel personal al seu càrrec. 
 
Capatàs: planifica els treballs de l’àmbit corresponent (jardineria, pintura, 
lampisteria, mecànica, construcció i trasllats) i en controla l’execució, coordinant-
se amb el Cap de Colla. 
 
Conserge d’edifici municipal: és la persona encarregada de controlar l’accés a les 
diferents dependències de l’edifici, fer tasques auxiliars de suport administratiu, 
preparar sales per les activitats que calguin, col·laborar en el muntatge 
d’exposicions, controlar el funcionament de les instal·lacions, efectuar petites 
tasques de conservació i manteniment i qualsevol altra tasca de la categoria 
professional de l’ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar. 
 
Educadors socials (educadors especialitzats o socials, animadors 
socioculturals, i altres): realitzen atenció als usuaris amb problemàtiques 
socioeducatives; elaboren, apliquen, fan el seguiment i avaluació dels plans de 
treball socioeducatius corresponents; gestionen i coordinen els equipaments, 
activitats i associacions cíviques pròpies del territori que els correspongui. 
 
Encarregada de neteja: porta a terme el control i vigilància de l’empresa de 
serveis de neteja que té contractats l’Ajuntament. 
 
Oficial primera administratiu, Oficial segona administratiu, Auxiliar 
administratiu i Auxiliar d’informació: realitzen tasques administratives 
derivades de la gestió: comprovació de documentació, registre, tramitació, control i 
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seguiment d’expedients, i informació al públic. La Relació de Llocs de treball 
especificarà, d’acord amb les funcions específiques, el grau de desenvolupament de 
les tasques esmentades. 
 
Oficial Primera: sota la dependència del seu cap jeràrquic, li correspon en 
general: realitzar les funcions pròpies d’un ofici determinat amb domini total del 
mateix; distribuir el treball dels peons i aprenents al seu càrrec, així com els 
instruments, la maquinària i els materials necessaris per a la seva execució; 
realitzar els treballs d’acord amb les ordres o instruccions rebudes dels seus 
superiors sobre la quantitat o qualitat del treball, tenint cura de la neteja, 
conservació i manteniment ordinari de la maquinària i instruments; i funcions 
semblants o anàlogues que pugin ésser atribuïdes a la categoria esmentada. 
 
Oficial segona: executa diverses tasques pròpies de l’ofici, sense domini total 
d’aquest, realitzant les que li són requerides pel seu cap, i en la seva absència per 
l’Oficial 1ª, sota la seva direcció. Distribueix el treball dels peons i aprenents al seu 
càrrec, així com els instruments, maquinària i materials necessaris per a l’execució; 
realitza el treball d’acord amb les ordres o instruccions rebudes dels seus superiors 
sobre la quantitat i qualitat d’aquest, tenint cura de la neteja, conservació i 
manteniment ordinari de la maquinària i dels instruments; i fa altres funcions 
semblants o anàlogues que puguin ésser atribuïdes a la seva categoria.  
 
Peó especialista: és la persona que amb coneixements bàsics de tasques d’un ofici, 
realitza funcions que suposen primordialment l’aplicació d’esforç físic. 
 
Peó: és l’operari encarregat d’executar tasques que no exigeixen coneixements 
específics i que suposen principalment l’aplicació d’esforç físic. Poden prestar els 
seus serveis indistintament en qualsevol servei o lloc dels que atén l’Ajuntament. 
Això no obstant, preferentment ho faran en el mateix lloc de treball. 
 
Responsable del Centre d’Acollida: es responsabilitza del bon funcionament del 
Centre d’Acollida, gestionant els recursos humans i materials i procurant un servei de 
qualitat. 
 
Tècnics Especialistes (Joventut, Consum, Inspecció del Consum, Gestió, 
Oficial Sanitari i altres): realitzen funcions d’execució i suport als tècnics de grau 
mitjà i superior; recullen informació i elaboren informes; controlen i avaluen 
programes.  
 
Telefonista: Atén el ciutadà i possibilita la comunicació entre els diferents 
treballadors del servei. 
 
Tècnics mitjans (de salut, de serveis personals, i altres) : col·labora en les 
funcions atribuïdes als tècnics superiors; fa tasques de control, execució i inspecció 
tècnica referides a un sector o especialitat concret.  
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Tècnic Superior (psicòleg, advocat i altres): realitza funcions de gestió superior; 
d’anàlisi, disseny, elaboració, execució i seguiment de projectes; fa tasques de 
suport i assessorament especialitzats. 
 
Treballadora Familiar: presta els seus serveis formant part d’un equip d’atenció 
primària de serveis socials, realitzant tasques encaminades a millorar la qualitat de 
vida de les famílies a les que atén; ajuda i orienta en tot el que fa referència a 
alimentació, controls mèdics, lleures i diverses activitats domèstiques.  
 
Vigilant del Centre d’Acollida: atén els usuaris que s’adrecen al centre o que hi 
resideixen temporalment. 
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Annex 2. Horaris 
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El complement específic de jornada partida es percep únicament i exclusivament per les necessitats horàries del Servei, i es deixa de retribuir en el cas que el treballador o treballadora no presti el servei en jornada partida.
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Annex 3. Disponibilitat per als operadors específics de torns d’urgències 
 
 
Adscripció 
 
1. S’estableix l’existència d’un personal que s’adscriurà a un torn rotatiu 

d’urgències per a cada un dels protocols que integren el Sistema Intern 
d’Atenció d’Urgències (SIAU). Per tal d’establir el personal adscrit, s’oferirà 
en primer lloc a tots els treballadors i treballadores la possibilitat d’adherir-s’hi 
de forma voluntària. Per al cas que amb persones voluntàries no sigui suficient 
per cobrir el torn d’urgències, s’estableix a l’annex 3.1 la relació de les places 
afectades. 

 
2. Per determinar les places que han de formar part dels torns rotatius d’urgència, 

s’estarà al que determini cada un dels protocols que integren el SIAU, on haurà 
d’aparèixer la justificació i on s’explicitaran les funcions específiques que 
s’hauran d’exercir. L'Ajuntament presentarà en un termini mínim de 30 dies al 
personal afectat i als òrgans de representació del personal, els motius que ho 
justifiquin. 

 
3. Els treballadors o treballadores que gaudeixin de permisos de lactància, guarda 

legal, maternitat, adopció i acolliment, i per a tenir cura de persones en situació 
de dependència, així com els que tinguin un fill o filla de menys de 6 anys no 
estaran obligats a participar en cap torn rotatiu de guàrdia. La guarda legal, 
s’entendrà com la que tenen els treballadors/dores que tenen cura directe d’un 
infant de menys de sis anys, o d’una persona disminuïda física, psíquica o 
sensorial que no fa cap activitat retribuïda, i també els que tenen a càrrec 
directe seu un o una familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, 
amb una incapacitat o disminució reconeguda de més del 65%, que en depèn i 
en requereix una dedicació especial. 

 
Condicions de disponibilitat 
 
4. Dintre del període de disponibilitat, la persona estarà obligada a acudir quan se 

la requereixi en un temps màxim d’una hora i a efectuar les tasques 
especificades en el protocol corresponent. 

 
5. Cada torn comprendrà un període de 7 dies naturals consecutius. 
 
6. El nombre d’hores de treball a realitzar anualment en períodes de disponibilitat 

serà com a màxim de 30 hores. 
 
7. Ningú podrà estar en un torn rotatiu més de 8 setmanes/any, i entre torn i torn 

hi haurà d’haver dues setmanes de jornada laboral normal. El personal adscrit 
al torn rotatiu d’urgències té els mateixos drets que la resta de personal de 
l’ajuntament pel que fa a vacances i permisos. Durant els períodes de vacances, 
o quan la persona gaudeixi d'algun dels permisos i llicències regulats a l'article 
21 de l’Acord sobre determinació de condicions de treball, estarà exclosa 
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temporalment del torn d'urgències. El/la treballador/a haurà de comunicar amb 
antelació a la superioritat jeràrquica la seva absència, a fi que aquesta pugui 
programar la seva substitució.  

 
Compensacions 
 
8. La disponibilitat de les persones adscrites al torn es compensa mitjançant el 

plus de torn rotatiu d’urgències, d’un import de 212,27 € de disponibilitat que 
es percebrà independentment que la persona sigui requerida o no. 

 
En el cas que la persona sigui requerida, es retribuiran les hores de requeriment 
a preu d’hora extra i es compensarà cada hora de requeriment per una hora de 
descans. 
 

9. El complement de torn rotatiu d'urgències considera aquelles situacions en les 
quals les persones que hi estiguin adscrites han de ser localitzables i al servei 
de la Corporació fora de la jornada laboral, podent ser reclamades fora de la 
jornada habitual com a conseqüència de situacions d’urgència, sense poder 
al·legar l’esgotament de la jornada ordinària. 
 
Aquest complement és incompatible per als llocs que tinguin recollida i 
valorada la disponibilitat a la relació de llocs de treball. 
 

10. Al personal que estigui adscrit al torn rotatiu d'urgències se li abonaran 30 € en 
concepte de desplaçament sense justificació, o la quantitat que es justifiqui, i 
disposarà d'un telèfon mòbil amb el que serà localitzat. 

 
11. Les quantitats econòmiques recollides en aquest annex s’incrementaran 

anualment en un percentatge igual al que prevegi la llei de pressupostos 
generals de l’estat per al conjunt de les retribucions del personal al servei de les 
administracions públiques. 

 
* quantitats actualitzades per a l’any 2006 

 
Formació 
 
12. El personal inclòs en els torns rotatius d'urgències ha de rebre informació i 

formació específica en la matèria, prèviament a la seva incorporació al SIAU. 
Les activitats de formació s'han de realitzar en institucions vinculades a la 
matèria, o per experts. 

 
Seguretat i prevenció 
 
13. Atès que aquest tipus d'actuacions s'han de produir en situacions excepcionals, 

el Servei de Prevenció de l'Ajuntament realitzarà una avaluació específica dels 
riscos laborals que es poden donar. Aquest estudi es presentarà al Comitè de 
Seguretat i Salut que decidirà si s’elabora una proposta de procediment 
específic i de percepció del complement de perillositat, toxicitat o penositat. 
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Defensa jurídica 
 
14. Quan a les persones adscrites al torn d’urgències se les inculpi per actes 

derivats del servei, tindran dret a assistència jurídica gratuïta a càrrec de 
l’Ajuntament. l’Ajuntament haurà de: 
a) Garantir la defensa de la persona inculpada bé a través dels serveis jurídics 
propis, bé encarregant la defensa a lletrats aliens a l’ens, assumint 
l’Ajuntament el pagament dels honoraris professionals dels lletrats 
contractats. 

b) Prestar les fiances que els puguin ser assenyalades. 
c) Assumir el pagament dels costos processals. 

 
Revisió i seguiment de l’acord 
 
15. Les condicions regulades en aquest article es revisaran als 6 mesos de l’inici de 

a seva aplicació, mitjançant la Junta de personal i el Comitè de personal 
laboral, i de forma periòdica cada exercici. 

 
16. Abans d’aprovar o modificar un protocol del SIAU, s’informarà a la Junta de 

personal i al Comitè de personal laboral. 
 
Relació de protocols i places afectades com a responsables de guàrdia dels 
operadors específics 
 
Procediment PR-SU-005-E Protocol d'urgència de Manteniment i Serveis 
municipals 
Responsable: cap del Servei de Manteniment.  
Places adscrites (seran les específiques de l’àmbit de manteniment) :  
- Arquitecte tècnic 
- Enginyer tècnic  
 
Procediment PR-SU-007-E Protocol d'urgència de Llicències i Obres 
Responsable: cap del Servei de Llicències. 
Places adscrites (en seran excloses les places dels àmbits de via pública i 
manteniment):  
- Arquitecte superior  
- Enginyer superior  
- Arquitecte tècnic  
- Enginyer tècnic  
 
Procediment PR-SU-008-E Protocol d'urgència de Serveis Socials 
Responsable: cap del Servei de Sanitat i Serveis Socials. 
Places adscrites:  
- Assistent Social  
- Tècnic Mig / Tècnic Esp. – Educador Social  
- Psicòleg  
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Annex 4. Retribucions any 2006 
 
 

Lloc Grup de Sou base Complement Retribució 
Categoria 

tipus titulació  específic anual 2006 

ADVOCAT 01 A 30.971,22 4.687,62 35.658,84 

ADVOCAT 78 A 28.770,98 8.594,32 37.365,30 

AGENT EXECUTIU 46 D 16.173,22 3.010,28 19.183,50 

ANIMADOR SOCIOCULTURAL 24 B 18.702,04 11.453,82 30.155,86 

ARQUITECTE 03 A 30.971,22 4.687,62 35.658,84 

ARQUITECTE 04 A 30.971,22 5.787,74 36.758,96 

AUXILIAR ADMINISTRATIU 48 D 15.177,82 5.243,14 20.420,96 

AUXILIAR ADMINISTRATIU 63 D 15.177,82 6.045,20 21.223,02 

AUXILIAR TECNIC CADASTRAL 40 D 15.177,82 9.133,88 24.311,70 

AUXILIAR CADASTRAL 48 D 15.177,82 5.243,14 20.420,96 

CAP COLLA 13 C 18.377,00 6.995,50 25.372,50 

CAP COLLA 37 C 18.377,00 5.933,00 24.310,00 

CAPATAS 35 C 22.543,08 3.690,68 26.233,76 

CAPATAS CEMENTIRI 36 C 22.543,08 4.250,82 26.793,90 

CAPATAS 73 C 22.543,08 9.210,88 31.753,96 

CONSERGE 56 E 14.510,44 3.052,14 17.562,58 

COORDINADOR CADASTRAL 34 C 16.251,62 8.371,02 24.622,64 

DELINEANT CADASTRAL 40 C 15.177,82 9.133,88 24.311,70 

EDUCADOR SOCIAL C 24 C 18.702,04 8.153,74 26.855,78 

EDUCADOR SOCIAL B 24 B 18.702,04 11.453,82 30.155,86 

OFICIAL 1a 38 C 17.476,00 5.197,75 22.673,75 

OFICIAL 1a  CEMENTIRI 39 C 17.476,00 5.699,25 23.175,25 

OFICIAL 1a 42 C 17.476,00 7.352,50 24.828,50 

OFICIAL 1a ADMINISTRATIU 33 C 17.304,98 7.843,36 25.148,34 

OFICIAL 2a 30 D 15.342,50 4.768,50 20.111,00 

OFICIAL 2a  CEMENTIRI 32 D 15.342,50 5.261,50 20.604,00 

OFICIAL 2a ADMINISTRATIU 63 C 16.251,62 6.733,30 22.984,92 

OFICIAL SANITARI 82 C 17.795,12 5.189,80 22.984,92 

PEO 51 E 13.676,50 3.115,25 16.791,75 

PEO  CEMENTIRI 59 E 13.676,50 3.578,50 17.255,00 

PEO ESPECIALISTA 54 E 14.509,50 3.051,50 17.561,00 

PEO ESPECIALISTA CEMENTIRI 55 E 14.509,50 3.497,75 18.007,25 
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PEO ESPECIALISTA 56 E 14.509,50 3.051,50 17.561,00 

PSICOLEG 14 A 28.770,98 6.887,86 35.658,84 

RESPONSABLE C.D'ACOLLIDA 85 C 19.589,36 5.869,92 25.459,28 

T.ESPECIALISTA DELINEANT 40 C 15.177,82 9.133,88 24.311,70 

T.ESPECIALISTA GESTIO 29 C 19.589,36 6.406,96 25.996,32 

TECNIC COORDINADOR 21 B 22.002,54 7.604,66 29.607,20 

T.ESPECIALISTA S.PERSONALS 86 C 21.149,52 3.162,32 24.311,84 

T.ESPECIALISTA SALUT .PÚBLICA 43 C 21.149,52 3.472,98 24.622,50 

T.ESPECIALISTA PROGRAMES 24 C 21.149,52 5.706,26 26.855,78 

T.M.GESTIO MANTENIMENT 67 B 29.537,34 2.216,06 31.753,40 

T.M.GESTIO MANTENIMENT 74 B 29.537,34 5.516,98 35.054,32 

T.M.SALUT 24 B 19.501,86 10.654,00 30.155,86 

T.M. COMUNICACIÓ 24 B 18.702,04 11.453,82 30.155,86 

TECNIC ANALISTA 21 B 19.501,86 10.105,34 29.607,20 

TECNIC ANALISTA 21 B 22.002,54 7.604,66 29.607,20 

TECNIC DE GESTIO 24 B 18.702,04 11.453,82 30.155,86 

T.ESPECIALISTA CONSUM 42 C 21.149,52 3.472,98 24.622,50 

T.ESPECIALISTA JOVENTUT 24 C 21.149,52 5.706,26 26.855,78 

T.ESPECIALISTA JOVENTUT 70 C 25.773,58 4.868,78 30.642,36 

T.M.SERVEIS PERSONALS 24 B 21.149,52 9.006,34 30.155,86 

TECNIC SUPERIOR PREMSA 69 A 30.971,22 5.281,92 36.253,14 

TELEFONISTA 48 D 15.393,56 5.027,26 20.420,82 

TREBALLADOR FAMILIAR 49 D 15.177,82 4.932,34 20.110,16 

VIGILANT CENTRE ACOLLIDA 57 D 16.026,36 1.536,36 17.562,72 
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Annex 5. Taules de sous bases, complements de destinació i específics 

 
 
 SOU BASE COMPLEMENT ESPECÍFIC 
 

Grup SB anual 2006 SB mes 2006 Codi NCE CE anual 2006

A 15.274,28              1.091,02        I 6.601,06
B 12.963,44              925,96           II 7.059,59
C 9.663,36                690,24           III 7.506,80
D 7.901,41                564,39           IV 7.986,32
E 7.213,64                515,26           V 8.477,36

VI 8.979,89
VII 9.493,94
VIII 10.019,49
IX 10.556,55
X 11.105,11

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ XI 11.665,18
XII 12.236,75

Nivell CD anual 2006 CD mes 2006 XIII 12.819,83
30 13.412,14              958,01           XIV 13.414,42
29 12.030,34              859,31           XV 14.020,51
28 11.524,52              823,18           XVI 14.638,11
27 11.018,42              787,03           XVII 15.267,21
26 9.666,58                690,47           XVIII 15.907,82
25 8.576,40                612,60           XIX 16.559,94
24 8.070,58                576,47           XX 17.223,56
23 7.564,76                540,34           XXI 17.898,69
22 7.058,52                504,18           XXII 18.585,32
21 6.553,26                468,09           XXIII 19.283,46
20 6.087,48                434,82           XXIV 19.993,11
19 5.776,68                412,62           XXV 20.714,26
18 5.465,60                390,40           XXVI 21.446,92
17 5.154,52                368,18           XXVII 22.191,08
16 4.844,42                346,03           XXVIII 22.946,75
15 4.533,20                323,80           XXIX 23.713,93
14 4.222,54                301,61           XXX 24.492,61
13 3.911,46                279,39           XXXI 25.282,80
12 3.600,38                257,17           XXXII 26.084,49
11 3.289,72                234,98           XXXIII 26.897,69
10 2.979,06                212,79           XXXIV 27.722,40
9 2.823,66                201,69           XXXIV 28.558,61

XXXIV 29.406,33
XXXIV 30.265,55
XXXIV 31.136,28
XXXIV 32.018,52
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Annex 6. Taula de llocs tipus 
   

C
o

d
i l

lo
c 

ti
p

u
s 

Lloc tipus retributiu 

G
ru

p
 

N
C

D
 

N
C

E
 

80 Cap Secció A 3 A 26 XVIII 
81 Cap Secció A 3 A 26 XX 
79 Cap Secció A 2 A 25 XVIII 
2 Assessor/a jurídic/a 2 A 24 XIV 
4 Arquitecte/a 2 A 24 XIV 
7 Enginyer/a 2 A 24 XIV 

78 Cap Secció A 1 A 24 XV 
1 Assessor/a jurídic/a 1 A 23 XIII 
3 Arquitecte/a 1 A 23 XIII 
6 Enginyer/a 1 A 23 XIII 
8 Tècnic superior comunicació A 23 XIII 

69 Tècnic superior comunicació (periodista) A 23 XIV 
10 Tècnic/a superior informàtic/a A 23 XIII 
11 Tècnic superior planificació i recursos humans A 23 XIII 
12 Economista A 23 XIII 
14 Tècnica sup. de promoció sòcio-econòmica i de la salut pública A 23 XIII 
77 Cap Secció A/B 2 A/B 25 XVI 
89 Cap Secció A/B 3 A/B 25 XVI 
76 Cap Secció A/B 1 A/B 24 XIV 
5 Tècnic/a de llicències A/B 22 XII 

15 Tècnic/a de protecció de la salut pública A/B 22 XII 
72 Cap Secció B 3 B 24 XIV 
73 Cap Secció B 4 B 24 XV 
74 Cap Secció B 4 B 24 XV 
75 Cap Secció B 5 B 24 XVI 
68 Cap Secció B 2 B 23 XIII 
70 Cap Secció B 3 B 23 XIV 
71 Cap Secció B 3 B 23 XIV 
17 Arquitecte/a tècnic/a 2 B 21 XI 
19 Enginyer/a tècnic/a 2 B 21 XI 
22 Tècnic/a prevenció riscos lab. Niv. Superior B 21 XI 
66 Cap Secció B 1 B 21 XII 
67 Cap Secció B 1 B 21 XII 
16 Arquitecte/a Tècnic/a 1 B 20 X 
18 Enginyer/a tècnic/a 1 B 20 X 
20 Tècnic/a mitjà/na informàtic/a B 20 X 
21 Tècnic/a mitjà/na gestió general, analistes socioeconòmics/ques. B 20 IX 
23 Tècnic/a mitjà/na gestió especifica (mediamb., participació, tributària, …) B 20 X 

24 
Tècnic/a mitjà/na de promoció socioeconòmica i de la salut pública 
(benestar social, programes, animadors/res,… B 20 X 

84 
Tècnic/a mitjà/na de promoció socioeconòmica i de la salut pública 
(primeres acollides) B 20 XI 

25 Secretari/a Alcaldia (B/C) B/C 19 XI 
26 Responsable Relacions Públiques i Protocol (B/C) B/C 19 XI 
27 Coordinador/a d'Atenció Ciutadana B/C B/C 19 X 
28 Responsable administratiu/va, resp. d'equipaments (c.acollida) (B/C) B/C 19 VIII 
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Annex 6. Taula de llocs tipus 
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29 Tècnic/a gestió (serveis municipals), Tècnic/a d’instal·lacions B/C B/C 19 IX 
85 Responsable centre d'acollida B/C 19 VIII 
65 Sotsinspector policia local C 22 XXIII 
64 Sergent C 20 XIX 
33 Especialista d'atenció ciutadana C 18 VIII 
34 Tècnic/a especialista d’inspecció fiscal (C) C 18 VII 
35 Capatàs C 18 X 
36 Capatàs de cementiri C 18 XI 
41 Tècnic/a especialista delineació 2  C 18 VIII 
42 Tècnic/a especialista (informàtica, imatge, consum) C 18 VII 
43 Tècnic/a especialista salut pública (a extingir) C 18 VII 
13 Cap de colla jardineria parc central C 17 IX 
31 Administratiu/va 2 C 17 VII 
37 Cap de colla C 17 VII 
40 Tècnic/a especialista delineació 1 C 17 VII 
86 Tècnic/a especialista serveis personals  C 17 VII 
88 Administratiu/va d'atenció al públic C 17 VII 
90 T. Especialista manteniment i serveis municipals C 17 VI 
38 Oficial 1ª  C 15 V 
39 Oficial 1ª cementiri C 15 VI 
61 Auxiliar Tècnic/a d’inspecció en salubritat (D/C) C/D 16 V 
62 Secretari/a coordinador/a àrea C/D 16 VI 
63 Administratiu/va 1 C/D 16 V 
82 Oficial sanitari C/D 16 V 
83 Administratiu RRPP i Protocol C/D 16 VI 
44 Caporal D 18 XIV 
45 Agent D 16 VII 
50 Xòfer Alcaldia D 16 IX 
48 Auxiliar Administratiu/va  D 15 IV 
30 Oficial 2ª  D 14 IV 
32 Oficial 2ª cementiri D 14 V 
46 Agent de recaptació (OAGT) D 14 II 
47 Auxiliar Tècnic/a d’inspecció D 14 IV 
49 Treballador/a familiar D 14 IV 
53 Responsable funcions subalterns D/E 13 IV 
58 Conserge OFIAC D/E 12 IV 
54 Peó especialista  E 11 II 
55 Peó especialista cementiri E 11 III 
56 Conserge  E 11 II 
57 Vigilant de centre d'acollida E 11 II 
60 Auxiliar de reprografia (2ona activitat) E 11 II 
87 Conserge (centre d'acollida) E 11 II 
51 Peó  E 10 I 
59 Peó cementiri E 10 II 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Text únic conveni col·lectiu de treball personal laboral 2004-2007  64 

Ajuntament de 
Mataró 

 
Annex 6 Antiguitat any 2006 

 
 

Lloc Grup de Antiguitat 

Categoria tipus titulació any 2006 

ADVOCAT          01        A     577,08   

ADVOCAT          78        A     577,08   

AGENT EXECUTIU        46        D     270,90   

ANIMADOR SOCIOCULTURAL  24        B     380,52   

ARQUITECTE         03        A     577,08   

ARQUITECTE         04        A     577,08   

AUXILIAR ADMINISTRATIU       48        D     270,90   

AUXILIAR ADMINISTRATIU       63        D     270,90   

AUXILIAR TECNIC CADASTRAL       40        D     270,90   

AUXILIAR CADASTRAL       48        D     270,90   

CAP COLLA         13        C     288,15   

CAP COLLA         37        C     288,15   

CAPATAS          35        C     299,46   

CAPATAS CEMENTIRI          36        C     299,46   

CAPATAS          73        C     299,46   

CONSERGE          56        E     244,86   

COORDINADOR CADASTRAL  34        C     367,92   

DELINEANT CADASTRAL    40        C     270,90   

EDUCADOR SOCIAL C 24        C     270,90   

EDUCADOR SOCIAL B 24        B     270,90   

OFICIAL 1a         38        C     269,88   

OFICIAL 1a  CEMENTIRI       39        C     269,88   

OFICIAL 1a         42        C     269,88   

OFICIAL 1a ADMINISTRATIU      33        C     367,92   

OFICIAL 2a         30        D     258,40   

OFICIAL 2a  CEMENTIRI       32        D     258,40   

OFICIAL 2a ADMINISTRATIU      63        C     367,92   

OFICIAL SANITARI      82        C     352,38   

PEO            51        E     245,65   

PEO  CEMENTIRI           59        E     245,65   

PEO ESPECIALISTA      54        E     245,65   

PEO ESPECIALISTA CEMENTIRI     55        E     245,65   

PEO ESPECIALISTA      56        E     245,65   

PSICOLEG          14        A     577,08   

RESPONSABLE C.D'ACOLLIDA  85        C     299,46   

T.ESPECIALISTA DELINEANT       40        C     270,90   

T.ESPECIALISTA GESTIO        29        C     299,46   

TECNIC COORDINADOR     21        B     532,56   
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T.ESPECIALISTA S.PERSONALS 86        C     399,00   

T.ESPECIALISTA SALUT .PÚBLICA   43        C     399,00   

T.ESPECIALISTA PROGRAMES 24        C     399,00   

T.M.GESTIO MANTENIMENT 67        B     577,08   

T.M.GESTIO MANTENIMENT 74        B     577,08   

T.M.SALUT 24        B     469,14   

T.M. COMUNICACIÓ   24        B     270,90   

TECNIC ANALISTA      21        B     469,14   

TECNIC ANALISTA      21        B     532,56   

TECNIC DE GESTIO      24        B     270,90   

T.ESPECIALISTA CONSUM    42        C     399,00   

T.ESPECIALISTA JOVENTUT   24        C     399,00   

T.ESPECIALISTA JOVENTUT   70        C     400,68   

T.M.SERVEIS PERSONALS   24        B     399,00   

TECNIC SUPERIOR PREMSA   69        A     577,08   

TELEFONISTA        48        D     270,90   

TREBALLADOR FAMILIAR   49        D     270,90   

VIGILANT CENTRE ACOLLIDA  57        D     270,06   
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Annex 7. Plus poda 2006 

 
 
 
 

Plus  Import 

Plus poda alçada 23,46 

Plus poda recollida 17,34 

Plus trituradora 20,40 
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Annex 8. Import hores extres 2006 

 
 
 

Lloc Grup de Hora extra Hora extra  

Categoria tipus titulació normal festiva/noct. 

ADVOCAT          01        A            33,23             37,97   

ADVOCAT          78        A            33,23             37,97   

AGENT EXECUTIU        46        D            17,35             19,83   

ANIMADOR SOCIOCULTURAL  24        B            20,06             22,93   

ARQUITECTE         03        A            33,23             37,97   

ARQUITECTE         04        A            33,23             37,97   

AUXILIAR ADMINISTRATIU       48        D            16,28             18,62   

AUXILIAR ADMINISTRATIU       63        D            16,28             18,62   

AUXILIAR TECNIC CADASTRAL       40        D            16,28             18,62   

AUXILIAR CADASTRAL       48        D            16,28             18,62   

CAP COLLA         13        C            19,72             22,52   

CAP COLLA         37        C            19,72             22,52   

CAPATAS          35        C            24,19             27,64   

CAPATAS CEMENTIRI          36        C            24,19             27,64   

CAPATAS          73        C            24,19             27,64   

CONSERGE          56        E            15,57             17,79   

COORDINADOR CADASTRAL  34        C            17,44             19,92   

DELINEANT CADASTRAL    40        C            16,28             18,62   

EDUCADOR SOCIAL C 24        C            20,06             22,93   

EDUCADOR SOCIAL B 24        B            20,06             22,93   

OFICIAL 1a         38        C            18,75             21,42   

OFICIAL 1a  CEMENTIRI       39        C            18,75             21,42   

OFICIAL 1a         42        C            18,75             21,42   

OFICIAL 1a ADMINISTRATIU      33        C            18,56             21,22   

OFICIAL 2a         30        D            16,46             18,81   

OFICIAL 2a  CEMENTIRI       32        D            16,46             18,81   

OFICIAL 2a ADMINISTRATIU      63        C            17,44             19,92   

OFICIAL SANITARI      82        C            19,09             21,83   

PEO            51        E            14,67             16,77   

PEO  CEMENTIRI           59        E            14,67             16,77   

PEO ESPECIALISTA      54        E            15,57             17,79   

PEO ESPECIALISTA CEMENTIRI     55        E            15,57             17,79   

PEO ESPECIALISTA      56        E            15,57             17,79   

PSICOLEG          14        A            30,87             35,27   

RESPONSABLE C.D'ACOLLIDA  85        C            21,01             24,01   
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T.ESPECIALISTA DELINEANT       40        C            16,28             18,62   

T.ESPECIALISTA GESTIO        29        C            21,01             24,01   

TECNIC COORDINADOR     21        B            23,60             26,97   

T.ESPECIALISTA S.PERSONALS 86        C            22,70             25,93   

T.ESPECIALISTA SALUT.PÚBLICA   43        C            22,70             25,93   

T.ESPECIALISTA PROGRAMES 24        C            22,70             25,93   

T.M.GESTIO MANTENIMENT 67        B            31,69             36,22   

T.M.GESTIO MANTENIMENT 74        B            31,69             36,22   

T.M.SALUT 24        B            20,92             23,91   

T.M. COMUNICACIÓ   24        B            20,06             22,93   

TECNIC ANALISTA      21        B            20,92             23,91   

TECNIC ANALISTA      21        B            23,60             26,97   

TECNIC DE GESTIO      24        B            20,06             22,93   

T.ESPECIALISTA CONSUM    42        C            22,70             25,93   

T.ESPECIALISTA JOVENTUT   24        C            22,70             25,93   

T.ESPECIALISTA JOVENTUT   70        C            27,65             31,60   

T.M.SERVEIS PERSONALS   24        B            22,70             25,93   

TECNIC SUPERIOR PREMSA   69        A            33,23             37,97   

TELEFONISTA        48        D            16,51             18,87   

TREBALLADOR FAMILIAR   49        D            16,28             18,62   

VIGILANT CENTRE ACOLLIDA  57        D            17,20             19,66   
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Annex 9. Disponibilitat voluntària per a actuacions no planificades fora de 

l’horari laboral dels grups d’oficis del Servei de Manteniment 
 
 

Adscripció 
 

1. El personal d’oficis del Servei de Manteniment es pot adscriure 
voluntàriament a un torn de disponibilitat per a actuacions no planificades 
fora de l’horari laboral. 

 
Situacions 
 

2. Són objecte d’aquest torn de disponibilitat voluntària les actuacions fora de 
l’horari laboral no planificades, incloses les derivades del Sistema Intern 
d'Atenció a Urgències (SIAU). 

 
Condicions de disponibilitat 
 

3. Voluntarietat: 
 
La disponibilitat del personal que pugui participar en l’atenció d’aquestes  
situacions serà voluntària en tot moment. 
Cal exceptuar les situacions de catàstrofe que afectin la ciutat de forma 
generalitzada, en les quals pot ser necessari mobilitzar pràcticament tot el 
personal mitjançant decret d'Alcaldia. 

 
4. Sistema d’avís per rotacions: 

 
S’establirà per consens un sistema d’avís al personal que voluntàriament 
s’adscrigui al servei mitjançant rotacions de forma transparent i pública. 
Caldrà confeccionar un llistat del personal voluntari d’acord amb l’especialització 
de cada servei.  

 
Compensacions 
 

5. Compensació de la disponibilitat voluntària: 
 

La disponibilitat voluntària de les persones adscrites en aquest torn es  
compensa mitjançant un complement de 50 € per persona cada vegada que 
participi en l’atenció d’una de les situacions esmentades. 

 
Aquest concepte és a raó de les molèsties ocasionades al treballador per 
requerir-lo en el seu lloc de treball fora de l’horari laboral, tot i ser voluntària 
l’actuació en el moment de l’avís. 

 
A diferència de les guàrdies del SIAU, el treballador no té l’obligació de 
mantenir-se permanentment en comunicació amb un telèfon mòbil, 
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localitzable i a menys d’una hora del seu lloc de treball, amb l’obligació 
ineludible de fer acte de presència si se’l requereix. 

 
6. Retribució de les hores de requeriment i compensació de les hores 

nocturnes per garantir el descans corresponent: 
 

Es retribuiran les hores de requeriment a preu d’hora extra, i a més quan 
l’actuació sigui en vigília de dia laborable es compensarà cada hora de 
treball nocturn (de 22h a 6h) per una hora de descans durant l’horari 
laboral següent, començant més tard o bé plegant més aviat. 

 
7. Compensació pel desplaçament: 

 
Al personal que estigui adscrit en aquest torn de disponibilitat voluntària, 
cada vegada que sigui requerit se li abonaran 30€ per persona en concepte 
de desplaçament, sense justificar. 

 
El treballador percebrà cada vegada que atengui una urgència o actuació no 
planificada el següent: 

 
Disponibilitat 50 € 
Desplaçament 30 € 
Total 80 € + hores extres 
 + 1h lliure x cada nocturna 
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Annex 10. Acord sobre l’horari del Servei de Benestar Social de gener de 2013 
 
Tenint en compte les característiques especials del Servei de Benestar Social el 
personal del servei treballa en el règim de jornada partida amb les següents 
condicions: 
 

1. La jornada partida es concreta en una tarda a la setmana, fixa i amb 3 hores 
de servei continuat. 

2. Es disposa d’una flexibilitat d’una hora a la tarda. Per tant, l’horari de tarda 
es podrà realitzar entre les 15:00 i les 19:00. 

3. S’exclouen de l’horari de tarda els divendres, vigílies de festiu, període 
d’estiu de 1 de juliol a 15 de setembre, períodes de vacances de Nadal i 
Setmana Santa. 

4. Es permet la compensació de les hores acumulades en un dia, previ acord 
amb el/la cap. 

5. Es reconeix un nivell 2 en el factor de perillositat dels llocs de treball 
tècnic del Servei de Benestar en la valoració del lloc de treball o bé amb el 
complement corresponent. 
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Annex 11. Horari Servei d’Atenció Ciutadana (reproducció del document 
lliurat als treballadors i aplicat des de gener de 2013) 

 
“SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA 

 
PROPOSTA D’HORARI A PARTIR DE GENER DEL 2013. 

 
Antecedents. 
Fins a 31 de desembre de 2012, l’horari del Servei d’Atenció Ciutadana ha 
estat: 
 

- Treballant només matí :  
o De 8h30  a 15h15  :  6h45’ 

- Treballant matí i tarda : 
o De 9 a 13h30 ����  

� I de     8h45 
o 15h15 a 19h30    ���� 

 
La qüestió és que donat que es treballa una tarda a la setmana i un 
divendres de cada 4... la nostra regularització horària es feia cada 4 
setmanes,la qual cosa volia dir que  cada 4 setmanes el còmput horari 
dona “0” (ni positiu ni negatiu) 
 
NOU HORARI DEL SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA 
Per tal de no perdre aquest quadrament i donat que hem de seguir fent 
torns,a partir del gener de 2013,es proposa el següent. 
���� A partir de l’1 de gener de 2013, cal augmentar l’horari en 15 minuts 
diaris. (Per poder gaudir posteriorment dels 5 dies de compensació 
durant l’any 2013) 
Per tant es proposa el següent horari que mantindrà el còmput d’hores a 
“0” cada 4 setmanes 

- Treball només matí :  
o De 8h30/8h45 a 15h30/15h45  ���� 7 hores 

- Treball jornada partida: 
o De 8h30 a 13h30 

� I de  ���� 9h 
o 15h30 a 19h30 
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Quadre recapitulatiu d’hores en el còmput de 4 setmanes: 
Aquest quadre és aplicable a qualsevol dels equips de qualsevol dels dies 
de treball de tarda... per qüestions pràctiques posem l’exemple de l’equip 
de dilluns) 
 

 Fins a 31/12/2012 A partir 1/1/2013 

 Set.1 Set.2 Set.3 Set.4 

Total 
hores 4 
setmanes 

Set.1 Set.2 Set.3 Set.4 

Total 
hores 4 
setmanes 

Dill 8h45 8h45 8h45 8h45 9 9 9 9 

Dim 6h45 6h45 6h45 6h45 7 7 7 7 

Dix 6h45 6h45 6h45 6h45 7 7 7 7 

Dij 6h45 6h45 6h45 6h45 7 7 7 7 

Div 8h45 6h45 6h45 6h45 9 7 7 7 

Total 
setmanal 

37h45 35h45 35h45 3h45 

 
 
 

145 

39 37 37 37 

 
 
 

150 

 
1. Si tenim en compte que la mitjana normal de treball abans del 1 de 
gener de 2013 era de  145 h/4 setmanes 
(7h15 / dia, el que feia un total de 36h15/ setmana  i que multiplicat per 4 
setmanes era un total de 145 hores /4setmanes) 
2. Si tenim en compte que la mitjana de treball és ara de 7h30/dia, el que 
fa un total de  37h30/setmana, i per tant un còmput total de 150 hores /4 
setmanes) 
 
Mitges jornades : 

Recursos Humans informa que les persones que estan a mitja jornada 

hauran de fer 20 hores més l’any (5,33 minuts al dia) .” 
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Annex I IMPEM. Retribució any 2002 
 
 

Categoria 
Grup de 
titulació 

Retribució anual 
2002 

€ 
TÈCNIC SUPERIOR D'OCUPACIÓ NR 28 A 41.345,02 
TÈCNIC SUPERIOR D'OCUPACIÓ NR 22 A 35.230,70 
TÈCNIC SUPERIOR D'OCUPACIÓ NR 19 A 28.612,59 
TÈCNIC SUPERIOR DE GESTIÓ NR 26 A 40.534,30 
TÈCNIC SUPERIOR DE GESTIÓ NR 20 A 30.442,65 
TÈCNIC SUPERIOR JURISTA A 38.103,20 
TÈCNIC SUPERIOR ECONOMISTA A 38.103,20 
TÈCNIC PROMOCIÓ DE CIUTAT B 28.612,59 
TÈCNIC MIG DE GESTIÓ B 28.612,59 
TÈCNIC MIG NR 18 B 26.683,02 
TÈCNIC MIG NR 17 B 25.357,05 
TÈCNIC MIG NR 16 B 24.212,47 
TÈCNIC MIG NR 15 B 22.617,25 
AGENT DE FIRES C 24.696,72 
AGENT DE COMERÇ C 24.696,72 
DIRECTOR DE MERCATS C 24.696,72 
AUXILIAR ADMINISTRATIU NR 12 D 19.519,02 
AUXILIAR ADMINISTRATIU NR 11 D 18.156,98 
AUXILIAR ADMINISTRATIU NR 9 D 16.203,74 
AUXILIAR DE MERCATS D 18.156,98 
PEÓ DE MERCATS E 15.031,23 
CONSERGE E 15.031,23 
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Annex II IMPEM. Antiguitat any 2002 
 
 
 

Categoria 
Grup de 
titulació 

Antiguitat anual 
2002 

€ 
TÈCNIC SUPERIOR D'OCUPACIÓ NR 28 A 687,96 
TÈCNIC SUPERIOR D'OCUPACIÓ NR 22 A 687,96 
TÈCNIC SUPERIOR D'OCUPACIÓ NR 19 A 687,96 
TÈCNIC SUPERIOR DE GESTIÓ NR 26 A 687,96 
TÈCNIC SUPERIOR DE GESTIÓ NR 20 A 687,96 
TÈCNIC SUPERIOR JURISTA A 687,96 
TÈCNIC SUPERIOR ECONOMISTA A 687,96 
TÈCNIC PROMOCIÓ DE CIUTAT B 492,24 
TÈCNIC MIG DE GESTIÓ B 492,24 
TÈCNIC MIG NR 18 B 492,24 
TÈCNIC MIG NR 17 B 492,24 
TÈCNIC MIG NR 16 B 492,24 
TÈCNIC MIG NR 15 B 492,24 
AGENT DE FIRES C 351,54 
AGENT DE COMERÇ C 351,54 
ADMINISTRADOR DE MERCATS C 351,54 
AUXILIAR ADMINISTRATIU NR 12 D 250,32 
AUXILIAR ADMINISTRATIU NR 11 D 250,32 
AUXILIAR ADMINISTRATIU NR 9 D 250,32 
AUXILIAR ADMINISTRATIU DE 
MERCATS 

D 250,32 

PEÓ DE MERCATS E 226,95 
CONSERGE E 226,38 
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Annex IV. Horari Servei d’Ocupació de la Direcció de Promoció Econòmica 
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Annex  condicions de treball personal àmbit de Cultura segons acord 

integració vigent des de l’1 de gener de 2013 
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