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CAPÍTOL I

CONDICIONS
GENERALS

Article 1

Finalitat
El present Conveni CoHectiu té com a

objectiu primordial, que ha de presidir la
seva interpretació i aplicació, assolir les
finalitats següents:

1. La unificació de la normativa regu-
1adora de les condicions de treball del

personal laboral al servei de l'Excm.

Ajuntament de Barcelona, per solucio
nar els problemes de tot ordre que plan
teja la multiplicitat de reglamentacions
de treball aplicables a dits treballadors,
d'acord amb la diversitat d'activitats de

senvolupades pels mateixos.

2. La uniformitat retributiva dels es

mentats treballadors classificats en mò
duls segons categories professionals.

3. L'equiparació retributiva entre els
funcionaris de règim administratiu i els
treballadors de règim laboral.

4. L'assimilació del règim juridic del

personal laboral al del personal funcio
nari en tot allò que ho permeti l'especial
natúralasa i condició d'aquell.

Article 2
Àmbit funcional i personal

El present Conveni serà d'aplicació als
treballadors de l'Excm. Ajuntament de
Barcelona contractats amb subjecció a

la legislació laboral.

Resten exclosos expressament els
funcíonarís i els contractacs en règim de

dret administratiu.

Resta exclòs tot el personal que es

contractíen l'àmbit dels Plans d'Ocupa
ció Comunitària, Juvenil o qualsevol al

tre quiries finalitats siguin similars.

Resten així mateix exclosos els con"

tractats que ocupin càrrecs d'alta direc
ció i el personal designat per a llocs de

confiança, independenment que es tro-

bin en el seu cas inclosos en el règim ge
neral de la Seguretat Social.

Article 3
Àmbit temporal

La durada del present Conveni serà
fins a131 de desembre de 1985, a excep
ció dels efectes econòmics que se cir

cumscriuen exclusivament a l'any 1984.

Aquest Conveni quedarà prorrogat tà

citament per successius períodes d'una

anualitat, si no és denunciat per a la
seva revisió (o rescisió en el cas d'incom

patibilitat amb normes de rang superior
que puguin dictar-se en un futur), que
haurà de formular-se per la representa
ció que la proposí; amb un mínim de tres

mesos d'antelació a la data del seu ven

ciment inicial o de qualsevulla de les se

ves pròrrogues. La Comissió delibera
dora haurà de quedar constituïda amb
un mes d'antelació a la conclusió de la

vigència del Conveni CoHectiu.
En el supòsit que es produeixin les

pròrrogues tàcites previstes en l'ante

rior paràgraf, les retribucions del perso
nal afectat pel present Conveni es fixa
ran d'acord amb la normativa aplicable
per a tot el personal dependent d'aquest
Ajuntament.

Article 4

Compensació i absorció
Les condicions econòmiques de tota

mena pactades en aquest Conveni for
men un tot orgànic i substituiran, com

pensaran i absorbiran en còmput anual i

global a totes les existents a 31 de de

sembre de 1981 en l'Ajuntament de Bar

celona, qualsevol que sigui la naturale

sa, origen o denominació de les matei
xes.

Article 5
Garantia "ad personam"

Es respectaran aquelles situacions

personals que amb caràcter global ultra

passin allò pactat, mantenint-se estríe
tament

u ad personam
u

• Qualsevol pacte
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posterior més favorable prevalerà sobre

quant aquí s'estableix.

Article 6
Comissió paritària

Queda constituïda una Comissió pari
tària de control, seguiment, interpreta
ció i desenvolupament, en el seu cas, de

les normes contingudes en aquest Con-

veni. La formen, en representació del

Comitè d'Empresa, el seu president
i quatre membres més designats per

l'esmentat Comitè, tenint en compte

la major proporcionalitat possible en

relació amb els sindicats representats
en el mateix i, en representació de

l'Ajuntament, les persones que aquest

designi.

CAPÍTOL 1I

CONDICIONS
ECONÒMIQUES

Article 7

Normes generals
Per a 1984, les condicions retributives

del personal afectat pel present Conveni

seran les que es contenen en les taules

que figuren com annexes. Les indicades

taules annexes al Conveni formen part

integrant del mateix i tindran la mateixa

força d'obligar que la resta del Conveni.

Quant a les retribucions pel segon any

de vigència d'aquest Conveni se seguirà
la normativa aplicable.

Per tant que l'aplicació de les retribu

cions obeeixi al principi de claredat i

simplificació administrativa, l'abona

ment dels salaris es realitzarà conside

rant la. quantitat a percebre durant un

mes natural complet, encara que a tots

els efectes la seva acreditació ho és per
dia treballat, segons referència en les

taules adjuntes.
L'Ajuntament farà l'abonament de les

retribucions mitjançant transferència

bancària, o bé en ellloc que a tal efecte

pogués assenyalar en el futur, sense

que en cap cas hagi d'ésser obligatòria
ment el de la prestació de treball, l'in

grés de la nòmina en els comptes serà

com a màxim el dia 28 de cada mes, fent

se l'abonament conjuntament amb les

pagues extraordinàries pertinents, amb

l'excepció de la paga del mes de desem

bre i extra de Nadal, que l'abonament

s'avançarà de manera que es percebi
abans del dia 23 de desembre.

Article 8

Salari base i gratificació
El salari base (que és la suma dels de

nominats salaris base, més grau, més in

centiu del personal funcionari) i la grati
ficació, seran de les quanties que s'ex

pressen en les taules de l'annex I

d'aquest Conveni, d'acord amb els mò

duls de les diverses categories i els ho

raris corresponents.

Article 9

Antiguitat
El complement personal d'antiguitat

s'aplicarà d'acord amb els triennis de

prestació de serveis efectius i conti

nuats.

El valor del trienni serà per a cada mò

dul, el que s'indica a l'annex 11.

Article 10

Complement de destinació

Tota vegada que una de les finalitats

d'aquest Conveni és la de la tendència a

la uniformitat retributiva dels treballa

dors afectats i els funcionaris d'aquest
Ajuntament, els articles 6è. i 7è. del

pacte negociat 1984-1985 per al perso

nal funcíonari, on es regula el comple
ment de destinació, resulten, per la seva

mateixa naturalesa, inaplicables al per
sonal d'oficis, sense perjudici que la Cor

poració estudiï aquelles situacions per-
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sonals· que es poguessin generar amb
caràcter extraordinari i atípic, amb ca

racterístiques similars a les recollides en

els mentats articles 6è. i 7è. del pacte
alludit, per tal de concedir a títol indivi
dual i transitorí alguns dels comple
ments.

Article 11

Plus d'especial perillositat
Afecta als treballadors que realitzin la

seva activitat en llocs de treball d'espe
cial i manifesta perillositat, toxicitat, o

penosament. Proporcionalment a la
seva intensitat s'atorgarà en els nivells
1 o 2, el primer comprenent la total

quantitat consignada al plus i el segon
la meitat.

Article 12
Plus de festivitat

Afecta al personall'horari habitual del

qual, inclou de manera regular dies fes
tius. Comprèn quatre nivells d'acord

amb la mitjana anual de dies festius

treballats cada mes. Menys d'un dia

o un dia; més d'un dia i fins a dos;
més de dos festius i fins a tres i final
ment més de tres festius treballats en

un mes.

Article 13
Plus de nocturnitat

Afecta al personal la jornada laboral

habitual del qual inclou, d'una mane

ra regular, hores nocturnes, o sigui
les compreses entre les 22 i les 6 ho

res. Comprèn quatre nivells, segons el

nombre de la mitjana mensual d'hores

nocturnes que es treballi per jornada
laboral. Fins a dues hores diàries de

prestació nocturna; entre dues i qua
tre hores diàries, també nocturnes; en

tre quatre i sis hores diàries, noctur

nes; i finalment més de sis hores de

prestació nocturna per jornada la

boral.

Article 14

Plus de desplaçaments
Afecta als treballadors que tinguin el

seu lloc de treball en centres no coberts

per la xarxa urbana de transports.

Article 15
Quantia del plus

Les quanties dels complements regu
lats en els articles precedents són les
detallades en l'annex III.

Article 16
Dietes i quUometratge

El treballador que de manera circums
tancial i degudament autoritzat, hagi
d'exercir la seva labor fora del terme

municipal, li serà aplicat el règim de die
tes vigent per als funcionaris.

Els treballadors que utilitzin vehicle

propi amb autorització de ies Àrees cor

responents, per efectuar desplaçaments
per motiu de la feina, percebran la quan
titat per quilòmetre que a cada moment

sigui assignada als funcionaris.

Article 17

Pagues extraordinàries
A tot el personal li serà abonada una

paga extraordinària el mes de juny i una

altra per Nadal, cadascuna d'elles per

l'import d'una mensualitat.
Els valors computables per a l'abona

ment d'aquestes pagues seran els que

siguin vigents en el moment de la seva
meritació. S'abonaran en proporció als

dies i hores que els treballadors hagin
percebut retribució. En relació amb els

qui ingressin o cessin durant l'any, els
serà abonada la part proporcional en

prorrateig anual i a tal fi, la paga de Na

dal s'estendrà de gener a desembre i la

de juny, de juliol a juny.

Article 18
Hores extraordinàries

Són considerades hores extraordinà

ries les que, excepcionalment i mitjan
çant l'oportuna autorització, les que es

puguin prestar ultrapassant l'horari set

manal habitual de cada treballador.
Els preus de les hores extraordinàries,

seran els indicats en l'annex IV, colum

nes I i II. S'abonaran segons les quanties
assenyalades en la columna I, les efec

tuades en hores diürnes i en dies fei

ners, entenent com a tals, en qualsevol
cas, els dissabtes. D'acord amb les

quanties assenyalades a la columna II
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s'abonaran les hores treballades en les

condicions següents: a) nocturnes, en

tenent-se que ho són, les compreses en

tre les 10 del vespre i les 6 del matí, en

els termes previstos en la legislació vi

gent; b) festives les treballades en diu

menge o festius; e) les treballades obli

gatòriament segons allò previst en l'arti

cle 35,3 de l'Estatut dels Treballadors,

per preveure o reparar sinistres o altres

danys extraordinaris o urgents, qualse
vol que sigui el dia que s'efectuïn els es

mentats treballs i en el ben entès que. la

previsió o reparació dels danys o sinis

tres en qüestió, correspondrà exclusi

vament a l'autoritat competent en la I

matèria.

Article 19

Percepcions de caràcter no regular
Qualsevol percepció de caràcter no re

gular que hagi de percebre un treballa

dor serà gestionada directament per la

Unitat Operativa de Personal i intervin

guda per la Irrtervenció.

Article 20
Prima d'assistència i

de compliment d'horari

S'estableix d'acord amb els següents
criteris:

a) Percebuda en la seva totalitat, la

prima serà igual a una mensualitat ínte

gre corresponent a l'any anterior al seu

pagament efectiu.

b) La prima s'abonarà amb caràcter

anual com a paga extraordinària, però es

computarà per dotzenes parts, corres

ponent cadascuna a l'assistència i com
pliment d'horari d'un mes.

e) La prima s'estableix com a incen

tiu de l'assistència i el compliment d'ho

rari, sense perjudici de la penalització
que les faltes peraquests conceptes pu

guin suposar en forma de descomptes i

sancions, d'acord amb allò establert le

galment i previst en el present Conveni.

.
d) Cadascun dels conceptes d'assis

tència i de compliment d'horari compu
tarà pel 50 per 100 de la prima mensual,

podent-se establir un tercer component
de productivitat, prèvia negociació amb

el Comitè d'Empresa i aprovació de l'es-

tudi'de control de resultats i amb aplica
ció globalitzada a tots els treballadors.

e) Es computarà i pagarà la totalitat

de la prima d'assistència quan el treba

llador no manqui cap dia al treball, ex

ceptuant:
Tots aquells permisos i llicències que

explícitament no suposin pèrdua
d'aquesta prima, d'acord amb els

punts g) i h) d'aquest article.

Baixa per accident laboral en tota la

seva extensió.

Baixa per malaltia fins al desè dia in

clusiu.

Baixa per indisposició fins a tres dies

al'any.
Qualsevol falta al marge de les as

senyalades, o per sobre d'elles, impli
carà la supressió de la part mensual cor

responent.

f) La prima mensual de compliment
.

d'horari es computarà i farà efectiva en

la seva totalitat quan el treballador com

pleixi amb la jornada i horari establerts

en l'article 26, amb els marges de tole"

rància que en el mateix s'indiquen.
Es pedrà el 100 per 100 de la prima

mensual de compliment d'horari quan

s'ultrapassi per una vegada i per qualse
vol motiu la tolerància esmentada i sem

pre que es perdi la prima d'assistència.

g) Llicències que no provoquen pèr-
dues d'assistència i compliment:

15 dies naturals en cas de matrimoni.

De 3 a 6 dies naturals, en cas de mort

del conjuqe, descendents, aseen

dents i g�rmans consanguinis o polí
tics. La llicència sera de tres dies

quan l'enterrament tingui lloc en el

propi municipi on visqui el treballa

dor, 'quatre dies' si l'enterrament

s'efectua fora del domicili del treballa

dor, però dins la provincia de Barcelo

na; cinc. dies si l'enterrament s'efec

tua fora de la província, però dins de

Catalunya i sis dies si es fora de Cata

lunya .

De 3 a 5 dies naturals, en cas de malal

tia greu de pares, fills, cònjuge o in

fantament de l'esposa
3 dies en cas d'intervenció quirúrgica
de pares, fills o cònjuge.'
1 dia per examen acadèmic.
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El temps indispensable per al compli
ment de deures públics, prèvia la seva

justificació.

h) Totes les altres llicències suposen
la corresponent pèrdua de la prima d'as-

sistència i compliment.
.

CAPÍTOL III

CONDICIONS

DETREBALL

Article 21
Contractació

La contraetació del personal inclòs en

l'àmbit d'aplicació del present Conveni.
es realitzarà exclusivament d'acord amb

la normativa vigent a cada moment i te

nint en compte les disposicions al res

pecte dictades pels òrgans municipals
competents.

Tots els contractes de treball, qualse
vulla que sigui la seva modalitat i carac

teristiques, hauran de formalitzar-se per
escrit.

Article 22
Període de prova

Tot el personal laboral de nou ingrés
restarà sotmès, llevat pacte en contrari, a

un periode de prova de la següent durada:

a) Treballadors qualificats (mòduls
2,9 a 1,7) tres mesos.

b) Personal no qualificat (mòduls in

feriors a 1,7), quinze dies.

Article 23

I Preavís de cessament

El treballador que desitgi cessar volun

tàriament a l'Ajuntament de Barcelona

haurà de comunicar-ho per escrit adreçat
al Cap de la Unitat Operativa de Perso

nal, per conducte del Cap de la depen
dència on treballi, a qui donarà coneixe

ment amb l'antelació mínima següent:
a) Personal qualificat (mòduls 2,9 a

1,7), un mes.

b) Personal no qualificat (mòduls in

feriors a 1,7), quinze dies.

La inobservància d'aquest preavis de

terminarà la pèrdua o descompte en la

seva liquidació final de la rernuneració

corresponent als dies que hagi mancat

el preavis.

Article 24
Classificació professional

a) Les categories professionals, amb

els seus mòduls' .retributius i les cor

responents definicions, són les se

güents:
1,3. Operari i operari de neteja. Rea

litza les funcions pròpies d'un peó, tas

ques que suposin primordialment l'apli
cació de l'esforç físic, sense exigir conei

xements propis d'un ofici determinat, i

similars o analògues que puguin ser atri

buïdes a l'esmentada categoria.
1,5. Subaltern. Realitza tasques de vi

gilància i custòdia interior d'oficines,
així com míssions de conserge, uixer,
porter, ordenança o altres anàlogues en

edificis i serveis de la Corporació, i simi

lars o anàlogues que puguin ser atribuï

des a l'esmentada categoria.
1,5. Ajudant d'oficial. Sabent i execu

tant una o varies tasques pròpies de

l'ofici sense domini total del mateix, por
tar a terme les que li són encarregades
per l'oficial i sota la seva direcció i simi

lars o anàlogues que puguin ser atribuï

des a la referida categoria.
1,7 A. Oficial d'oficis. Realitza les fun

cions pròpies d'un ofici determinat, com

les de pintor, fuster, ebenista, llauner,
electricista, manyà, calderer, mecànic,
etc., amb domini total del mateix i simi

lars o anàlogues que puguin ser atribuï

des a la referida categoria.
1,7 A. Pràctic sanitari. Realitza les se

güents funcions: recollida i trasllat de

malalts, accidentats i cadàvers; atenció

al públic i al telèfon; neteja, esterilitza-
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ció i preparació de l'instrumental i altre

material de sales de cures; manejament
d'atuells, equip, mobiliari i provisions;
activitats de coHaboració material amb

les funcions del personal sanitari de

qualsevol nivell, i similars o anàlogues
que puguin ser atribuïdes a la referida

categoria.
1,7 A. Auxiliar de clínica, laboratori i

farmàcia. Realitza les funcions correspo

nents a aquesta categoria: endreça
ment. i alimentació dels malalts; reco

llida de dades clíniques, limitada als ter

momètrics i als obtinguts per observació

no instrumental; recollidad dels signes i

manifestacions espontànies dels ma

lalts, que traslladaran al personal tèc

nic; sota la immediata vigilància de, com

a mínim, els auxiliars sanitaris, adminis

trar medicaments prescrits pels metges,
limitats als següents: aplicació de subs

tàncies medicamentosas a la pelli mu

cosa, i en forma sòlida, semisòlida i líqui
da, i administració per via oral (in
closa la sublingual) i per via rectal; aco

llida i orientació dels malalts i recepció
de la documentació que aportin, ordena

ció de visites i complimentació de llibres

registre, volants i informes; neteja de vi

trines, material i instrumental; prepara

ció de roba i material de cura, i les altres

activitats que sense tenir caràcter pro
fessional facilitin les funcions del métge
o ATS; recepció, comprovació i classifi

cació de les especialitats farmacèuti

ques, substàncies medicamentoses i

material sanitari; ordenació dels pro
ductes especíñcs en els prestatges, i

control del despatx i sortida dels esmen

tats elements i la seva distribució, i simi

lars o anàlogues que puguin ser atribuï

des a la referida categoria.
1,7 A. Auxiliar pràctic de serveis so

cials, educatius i culturals. És el coHabo

rador manual en els treballs dels tècnics

superiors i mitjansen les tasques de tra

mitació, organització i prestació dels

serveis d'assistència social, educatius i

culturals, i funcions similars o anàlogues
que puguin ser atribuïdes a la referida

categoria.
1,9 A. Mestre o capatàs. Li correspo

nen les següents funcions: distribució

del treball entre els oficials i operaris,
així com dels instruments, maquinària i

materials necessaris per a la seva execu

ció, direcció immediata del treballs

d'acord amb les ordres o instruccions re

budes dels seus superiors inclosos els

encarregats; comandament directe' so

bre el personal al seu càrrec; control de

la quantitat i qualitat del treball execu

tat i del temps emprat en la seva realit

zació i control de l'ús dels materials, íns

truments i maquinària i similars o anàlo

gues que puguin ser atribuïdes a la refe

rida categoria.
1,9 A. Conductor. Condueix els vehi

cles automòbils de l'Ajuntament, tenint

cura de la seva neteja, conservació i en

treteniment ordinari, i funcions similars

o anàlogues que puguin. ser atribuïdes a

, la referida categoria.
1,9 A. Sanitari conductor. Realitza les

funcions següents: conducció d'ambu

làncies; recollida de malalts, acciden

tats o cadàvers; assistència als malalts,
procurant el seu accés a l'atenció mè

dica en les millors condicions possibles;
conducció de vehicles adscrits a la Uni

tat Operativa de Salut Pública, realitzant

tasques pròpies com les de coHocar i re

tirar filtres i mostres en els aparells per

al control de la contaminació atmosfèri

ca; tasques de desinfecció, desinsecta

ció i desratització, i recollir mostres d'ai

gua en platges i piscines, etc., i similars

o anàlogues que puguin ser atribuïdes a

la referida categoria.
1,9 B. Auxiliar pràctic d'arquitectura i

enginyeria. Realitza activitats de caràc

ter pràctic que no exigeixin una prepara
ció tècnica específica, consistents en vi

gilar, comprovar, inspeccionar i execu

tar tasques relacionades amb obres i

instaHacions industrials de l'Ajunta
ment o particulars, amb subjecció a les

ordres i instruccíons que rebin dels tèc

nics superiors o mitjans, i similars o anà

logues que puguin ser atribuïdes a la re

ferida categoria.
2,9. Encarregat. Sota la dependència

dels tècnics superiors i mitjans, li corres

pon, en general: distribució del treball,
maquinària, instruments i material en

tre les diverses brigades o seccions que
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componen l'equip; comandament di

recte sobre els capatassos o mestres

caps de les diverses brigades o sec

cions; supervisió del treball executat pel
personal de les brigades o seccions, dels

resultats obtinguts, dels temps emprat

en la seva realització i de l'aprofitament
de la maquinària, ínstruments i mate

rials; fiscalització del compliment de les

seves obligacions per part de tot el per

sonal integrant de l'equip, i funcions si

milars o anàlogues que puguin ser atri

buïdes a la referida categoria.
b) Les definicions que s'estableixen

per cadascuna de les categories coinci

deixen amb les corresponents per al per"

sonal funcionari d'aquest Ajuntament i

queda supeditada la seva requlacíó a

qualsevol modificació futura.

e) Tot quant precedeix ho és sense

perjudici de les facultats organitzatives,

que corresponen exclusivament a
l'Ajuntament.

.

Article 25

Ascensos

Les categories que impliquen respon

sabilitat de comandament es proveiran

per lliure designació de l'Ajuntament.
Els llocs de treball la provisió dels

quals no impliqui responsabilitat de co

mandament es cobriran mitjançant con

curs, en les bases del qual s'atorgarà
una valoració a l'aptitud i l'antiguitat.

Article 26

Jornada i horari

La jornada màxima de treball serà de

40 hores setmanals, equivalents a 1.744

hores a l'any.
L'horari s'assenyalarà a cada centre

de treball, d'acord amb les necessitats

delservei.

S'estableix un marge d'incompliment
d'horari de cinc minuts diaris, amb l'ex

cepció de quatre ocasions al mes com a

màxim que hi haurà tolerància d'incom

pliment fins a quinze minuts.

Així mateix es disposarà de trenta mi

'nuts diaris, com a interrupció de la jorna
da laboral amb caràcter no recuperable,

que hauran de quedar reflectis, en el seu

cas, en els controls d'entrada i sortida,

establint-se aquestes interrupcions
d'acord amb la necessitat del servei.

El personal de jornades laborals infe

riors a trenta hores setmanals no podrà
en cap cas fer ús de la interrupció pre

vista en el paràgraf anterior. Per al per

sonal que realitzi trenta o més hores set

manals, encara que es facin diàriament

en diferents centres de treball, sí que

existirà el dret a l'esmentada interrup

ció, .

distribuint-se el descans d'acord

amb les necessitats de l'organització del

servei.
S'estableix el dret d'una hora diària en

jornada de treball per aquells treballa

dors que tinguin d'atendre a l'alimenta

ció d'algun fill de fins a 9 mesos d'edat,
essent optatiu per a home o dona quant
la muller treballi a l'Ajuntament i per a

l'home, quan la muller no treballi a

l'Ajuntament i es demostri de' manera

fefaent que ha renunciat a tal dret en el

seu lloc de treball.

Article 27
Vacances

La durada de les vacances d'estiu serà

de 31 dies naturals, amb possibilitat de

dividir-les en dos períodes mínims de 15

dies, a realitzar el 80 per 100 del perso

nal en el mes d'agost, ellO per 100 el ju
liol i el lO per 100 restant el junyo el se

tembre. Queden exceptuats d'aquest
règim les subàrees d'assistència sanità

ria, esports i altres sectors que, per

raons de servei, podran acollir-se a una

ampliació dels esmentats periodes. Per

aquests torns que excepcionalment es

gaudeixin fora dels mesos indicats, s'es

tablirà una prima d'un dia per cada pe

riode de quinze dies, únicament per

aquells treballadors que realitzin un ho

rari setmanal de 35 hores o superior. El

personal de neteja gaudirà de les seves

vacances durant els quatre mesos asse

nyalats per la resta del personal, si bé no

estarà afectat per la limitació en percen

tatges establerta, sinó que la distribució

es realitzarà d'acord amb les necessítats
del servei,

A efectes de parts proporcionals, el

prorrateig anual de vacances es compu

tarà de gener a desembre.
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Per Nadal i Setmana Santa s'establei

xen dos torns de vacances de quatre
dies feiners per cadascun d'ells, amb re

partiment del 90 per 100 del personal
per al primer torn i el lO per 100 de la

resta per al segon.

Article28

LlIcències
Tots els treballadors afectats per

aquest Conveni podran, previ avis i [us
tificació, absentar-se del treball amb

dret a remuneració per algun dels mo

tius i pel temps següents:
a) 15 dies naturals en cas de rnatri

moni.

b) De 3 a 6 dies naturals, en els supò
sits que a continuació s'indiquen i amb

la distribució que així mateix s'asse

nyala:
Supòsits:
1. Defunció del cònjuge, descendents,

ascendents i germans consanguinis o

polítics.
2. Malaltia greu de pares, fills i cònjuge.
3. Infantament d'esposa.
Distribució:

3 dies si els fets tenen lloc en el propi
municipi on estigui domiciliat el tre

ballador.
4 dies si els fets succeeixen fora del

domicili del treballador però dintre la

província de Barcelona.

5 dies si els fets succeeixen fora de la

provincia de Barcelona, però dintre de

Catalunyta.
6 dies si els fets tenen lloc fora de Ca

talunya.
e) 3 dies en casos d'intervenció qui

rúrgica de pares, fills i cònjuge.
d) 1 dia per trasllat de domicili habi

tual.

e) Pel temps necessari per concòrrer

a exàmens acadèmics oficials.

f) Pel temps indispensable per al

compliment d'un deure inexcusable de

caràcter públic i personal.

Article 29
Excedència forçosa

L'excedència forçosa, que donarà dret

a la conservació dei lloc de treball i al

còmput d'antiguitat de la-seva vigència,

es concedirà prèvia comunicació escrita

de l'interessat a la Unitat Operativa de

Personal, a través de la direcció de la de

pendència en la que presti els seus ser

veis, en els següents supòsits:
a) Per designació o elecció per a càr

rec públic que impossibiliti l'assistència

al treball.

b) Per la prestació del servei militar o

substitutiu, durant el temps mínim obli

gatori de durada d'aquest.
e) Per l'exercici de funcions sindi

cals, d'àmbit provincial o superior, sem

pre que la central sindical a la que perta
nyi el treballador tingui represantitivitat
legal suficient.

El treballador en excedència forçosa
haurà de reincorporar-se en el termini
màxim de trenta dies naturals des del
cessament en el servei, càrrec o funció

que fou motiu de la seva excedència. Els

excedents forçosos que al cessar en tal

situació no es reincorporin al seu lloc de

treball en el termini establert causaran

baixa definitiva a l'Ajuntament.

Article 30
Excedència voluntària

El treballador tindrà dret a un període
d'excedència no superior a tres anys per
atendre a cada fill, a comptar des de la

data del naixement. Els successius fills

donaran dret a un nou periode d'exce

dència, que, en el seu cas, posarà ter

mini al que ja es vingués disfrutant.

Quan el pare i la mare treballin, només

un d'ells podrà exercitar aquest dret, ha

vent de manifestar el sol·licitant expres
sament en la seva instància que l'altre
no gaudeix del mateix dret.

També podrà gaudir excedència vo

luntària el treballador fix que tingui al

menys una antiguitat d'un any i que no

hagi gaudit d'excedència voluntària en

els quatre anys anteriors. Haurà d'ins

tar-la mitjançant escrit adreçat a l'Excm.

Sr. Alcalde amb una antelació mínima de

dos mesos, expressant el motiu que la

justifica. Es concedirà atenent a les ne

cessitats del servei i a la urgència de les

raons exposades. La durada d'aquesta
excedència serà d'un mínim d'un any i

d'un màxim de cinc.
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El treballador en excedència voluntà
ria conserva només el dret preferent al

reingrés a l'Ajuntament de Barcelona,
en les vacants d'igual categoria que es

produeixin, sempre que l'interessat hagi
scllicitat el reingrés abans de caducar el

període d'excedència. Si el treballador
no sollicita el reingrés abans dél termini
de la seva excedència causarà baixa de
finitiva de l'Ajuntament.

Article 31
Mobilitat funcional

Correspon la determinació de la mobi
litat del personal exclusivament a la fa
cultat organitzativa de l'Ajuntament, als

efectes d'una distribució racional del
seu personal, fent-la compatible amb la

dispersió inevitable dels centres de tre

ball i les necessitats de cobertura. Els

canvis de llocs de treball del personal,

determinats per la mentada mobilitat,
no podran fundar-se en una mesura ar

bitrària o sancionadora. Aquests tras

llats es realitzaran entre el personal que
reuneixi la categoria adequada i, en el

cas d'igualtat, el de menys antiguitat,
llevat quan hi hagi acord entre les parts
interessades.

Article 32
Faltes i sancions

Per a coneixement, aplicació i garantia
del personal inclòs en el present Con
veni es recullen en el seu annex Vè. les
normes sobre faltes i sancions, que són

idèntiques, llevat les modificacions re

querides per a la seva adaptació al rè

gim jurídic laboral, a les aprovades per
acord de la Comissió Municipal Perma
nent de data 27 de maig de 1982 per al

personal funcionari.

CAPÍTOLIV

CONDICIONS
SOCIALS

Article 33

Seguretat i higiene en el treball

L'Ajuntament de Barcelona i el perso
nal afectat per aquest Conveni, compli
ran les disposicions sobre seguretat i hi

giene en el treball contingudes en.l'art.
19 de l'Estatut dels Treballadors i altres

normes de caràcter general.

Article 34
Indemnització per mort o per
invalidesa total en acte de servei

El personal afectat per aquest Con

veni tindrà dret a una indemnització al

çada d'un milió tres-centes mil pessetes
en cas de mort o d'invalidesa total en

acte de servei, quan resulti d'accident

de treball reconegut com a tal per la Se

guretat Social.

Article 35

Subvenció per fills minusvàlids

S'igualarà la quantitat percebuda a

través de la Seguretat Social en con

cepte de fills disminuïts físics o psíquics,
sempre que la quantitat en qüestió sigui
inferior a la que en cada moment percebi
pel mateix motiu el personal funcionari
de l'Ajuntament de Barcelona. En el cas

d'existir diferències aniran a càrrec de la

Corporació.
La quantitat actualment assignada

per aquest concepte és la que s'indica
en l'annex III.

Article 36
Revisions mèdiques

El personal subjecte a aquest Con

veni, serà sotmès a reconeixements

mèdics amb caràcter periòdic i obli

gatori, amb especial atenció pels ca

sos de treball perillós, tòxic o que

sigui susceptible del risc de con

tagi.
L'Ajuntament procurarà els mitjans

adecuats per a la utilització gratuïta per
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part dels treballadors, dels centres de

planificació familiars municipals.

Article 37

Sempre que es comprovi, sota control

d'inspecció mèdica, que ellloc de treball

o l'activitat prestada, perjudiquen o po
den perjudicar a un determinat treballa

dor, aquest podrà ser traslladat a un al

tre lloc de treball de la seva categoria
professional, prèvia petició de l'interes

sat.

Article 38
Assistència jurídica

L'Ajuntament garantitza als treballa

dors l'assistència jurídica, sempre que la

necessitin en relació. amb conflictes deri

vats de la prestació del servei.

Article 39
La Corporació municipal, en la mesura

de les seves possibilitats, proporcionarà
els instruments adequats per propiciar
un coneixement suficient de la llengua i

la cultura catalanes per així aconseguir
que el personal que no sigui graduat es

colar pugui obtenir la corresponent titu

lació.

Article 40
A fi de millorar la qualitat i transpa

rència de les gestions de centres i ser

veis, els treballadors. i la Corporació es

comprometen a promoure conjuntament
la participació democràtica en tots els
àmbits pertinents.

Article 41

L'Ajuntament facilitarà el material

adequat indispensable per al bon fun

cionament dels diversos serveis,

Article 42
El personal afectat per aquest Con-

veni gaudirà del fons social de cultura i

esport establert en l'art. 41 del Pacte de

condicions laborals per a funcionaris

contractats administratius.

Article 43

L'Ajuntament facilitarà a tot el perso
nal subjecte al present Conveni el docu

ment acreditatiu d'empleat municipal.

Article 44

El personal subjecte a aquest Conveni

gaudirà del servei d'economat establert

en l'art. 31 del Pacte per a funcionaris i

contractats administratius.

Article 45
S'estableix un premi especial d'anti

guitat per als treballadors que tinguin
reconeguts 25 anys d'antiguitat ininter

romputs consistent en el gaudi, per una

sola vegada, d'una setmana addicional

de vacances. Aquesta setmana haurà de

gaudir-se en les mateixes condicions es

pecificades en el gaudiment de les va

cances ordinàries.

Article 46
Durant el període de duració del ser

vei militar obligatori, l'Ajuntament abo
narà al personal en la susdita situació

les pagues extraordinàries en la quantia
equivalent a la retribució bàsica dels

funcionaris corresponents a la seva ca

tegoria.

1
l

Article 47

Els treballadors subjectes al present
Conveni seran jubilats en el moment de

complir l'edat que estigui legalment es

tablerta per a la jubilació dels funciona
ris de la mateixa categoria o coeficient

retributiu, sense perjudici d'allò que dis

posi la Seguretat Social en aquesta ma

tèria.
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CAPÍTOLV

treball no podran basar-se en mesures

arbitràries o sancionadores.

Es reconeix el dret d'audiència' al

membre del Comitè de personal que
hagi de ser traslladat per necessitats del

servei o per raons d'organització. En el

cas de trasllat de membres del Comitè

dintre de la mateixa Àrea, se seguirà el

procediment administratiu utilitzat pels
trasllats entre dues Àrees distintes.

Aquesta garantia es farà extensiva al

periode d'un any a partir del cessament

efectiu com a càrrec sindical.

e)
.

Disponibilitat de fins a 40 hores

mensuals de les corresponents a la seva

jornada de treball sense disminució de

la retribució per l'exercici de les seves

funcions de representació.
La utilització de les mentades hores

haurà de justificar-se pel procediment
establert a l'efecte.

fJ Acumulació d'hores sindicals en la

forma establerta en l'article següent.

CONDICIONS

SINDICALS

Article 48

Llibertat sindical

L'Ajuntament garantitza el dret a la

lliure sindicació i organització dels tre

balladors i a la no discriminació, periu
dici o sanció per raó d'afiliació i exercici

de drets sindicals i sense cap classe

d'exclusió per pertinença a determinat

grup o lloc de treball.

Article 49

Garanties I facultats del

Comitè d'Empresa
Els membres del Comitè d'Empresa,

com a representants.legals dels treballa

dors tindran les següents garanties i fa

cultats:

a) Obertura d'expedient contradic

tori en el supòsit de sancions per faltes

greus, o molt greus, en el que serà escol

tat, a part de l'interessat, el Comitè

d'Empresa.
b) La lliure expressió individual o

coHegiada de les seves opíníons en les

matèries concernents a l'esfera de la

seva representació.
e) .Facultat de publicar o distribuir,

sense pertorbar el desenvolupament la

boral, les comunicacions d'interès pro

fessional, laboral o social, prèvia comu

nicació a la Corporació a través de la Di

recció de la Unitat Operativa de Perso

nal.

d) Garantia de no ser discriminat en

la seva promoció econòmico-professio
. nal i precisament per circumstàncies re

lacionades amb l'exercici de la seva

representació.
En el supòsit de fer-se necessària la

modificació de les condicions de treball

es tindrà en compte la major estabilitat

possible dels representants sindicals.

Els canvis de llocs o de ·condicions de

1
�

Article 50
Acumulació d'hores sindicals

Podran acumular hores sindicals:

1. Els representants sindicals elec

tes podran fer acumulació d'hores sin

dicals havent d'especificar els cedents

i els cessionaris, els quals en aquest

cas veuran disminuït el seu crèdit en

el mateix nombre de les cedides, ha

vent d'establir i comunicar la cessió

amb una antelació mínima de 30 dies na

turals.

2. El President i el Secretari del Co

mitè d'Empresa, podran acumular fins al

total de la seva jornada laboral en les

mateixes condicions que en el paràgraf
anterior .

Article 51

Mitjans materials

L'Ajuntament de Barcelona facilita

rà al Comitè d'Empresa el local i els

mitjans materials necessaris per al

degut acompliment de les seves fun

cions.
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Article 52

Competències del Comitè d'Empresa
El Comitè d'Empresa com a òrgan de

representació de tot el personal sub
jecte a aquest Conveni tindrà, entre al

tres, les següents competències:
1. Rebre informació en aquells as

sumptes de personal que afectin al con

junt, ja siguin laborals o administratius i

que afectant a un o a diversos coHectius

suposin variacions respecte al règim an

teriorment existent.
2. Emetre informe amb caràcter

previ en el terme de 15 dies a partir de la

comunicació, excepte si l'adopció de
l'acord o la resolució s'hagués de resol
dre en un termini més breu, en els supò
sits següents:

al Acords plenaris en matèria de

personal laboral.

bl Acords o resolucions que determi
nin modificacions en el règim juridic de

premis i sancions.

el Acords i resolucions que determi

nin modificacions en el règim general de

prestació de serveis.

dl Aixi mateix el Comitè d'Empresa
podrà.emetre informe en qualsevol altre

tipus d'expedient en matèria de perso
nallaboral que suposi modificació del rè

gim juridic vigent.
• 3. Conèixer els models de contractes

laborals.
4. Rebre informació prèvia dels exà

mens específics del personal laboral per
tal de poder ésser-hi present.

Article 53

Negociació coHectiva
1. La representació dels membres

del Comitè d'Empresa en la Comissió

Negociadora del Conveni s'ajustarà fins
on sigui possible a la representació que
les organitzacions sindicals ostentin en

l'esmentat Comitè.

2. Les hores dedicades a negociació
coHectiva no s'inclouran dins el crèdit

d'hores sindicals de què disposen els
membres del Comitè d'Empresa. A tals

efectes es consideraran hores de nego
ciació les compreses entre el moment de

l'inici de la sessió de la negociació i la

conclusió de la jornada laboral.

Article 54

ObHgacions sindicals

El Comitè d'Empresa, amb indepen
dència de la seva obligació de complir i

respectar allò pactat en l'àmbit de les
seves competències s'obliga expressa
ment:

1. A desenrotllar tasques d'estudi,
treball i assistència a l'acció sindical
dels treballadors.

2. A mantenir el secret professional,
individual i coHectivament, en totes

aquelles matèries de les quals sigui in
format per la Corporació, amb caràcter
confidencial.

3. A notificar a la Corporació de qual
sevol canvi de membres que es pro
dueixi en el seu si.

Article 55
De les Seccions Sindicals

'La Corporació reconeix d'una manera

expressa les següents facultats per a les
diverses agrupacions sindicals que con

corregueren a les eleccions sindicals,
obtenint representació en el Comitè

d'Empresa:
1. Recollir les reivindicacions profes

sionals, econòmiques i socials dels di

versos centres de treball i plantejar-les
davant de la Corporació i del Comitè

d'Empresa .

2. Convocar assemblees en els cen

tres de treball sempre que les circums
tàncies ho requereixin.

3. Representar i defensar els interes
sos de l'organització sindical que repre
senta i dels seus afiliats. I servir d'ins

trument de comunicació entre la seva

organització i la Corporació.
4. Disposar d'un crèdit de 120 hores

mensuals repartides proporcionalment al

nombre de membres elegits dins el Co
mitè d'Empresa. Aquestes hores no se

ran acumulables a les dels membres elec
tes del Comitè d'Empresa. Per al gaudi
d'aquestes hores hauran de designar-se
les persones que en faran ús, sempre
amb un minim de 20 i un màxim de 40.

Artiele 56
Quota sindical

Prèvia petició per escrit dels inte-
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ressats, es descomptarà a través de nò
mina la quota de la central sindical o as

sociació professional i s'abonarà directa
ment per 'la Corporació a la respectiva
central o associació.

Article 57

Representants amb mandat

d'àmbit regional o superior
Els representants del personal sub

jecte a aquest Conveni que tínçuin man

dat en organitzacions d'àmbit regional
o superior podran disposar d'un nom

bre d'hores sindicals addicional, a fi
d'atendre l'esmentada representació i

en tot cas pel temps necessari fixat en

la convocatòria de les activitats per a

les quals siguin oficialment citats, sense

que això pressuposi cap pèrdua en la

prima d'assistència i compliment d'ho
rari.

Article 58

Serveis mínims
En situacions de vaga, els serveis es

sencials per a la comunitat seran nego
ciats entre la representació de la Corpo
ració i la del Personal, dins el marc bàsic

de serveis mínims establerts.

Article 59

Garantia personal
Es considerarà accident laboral a tots

els efectes el que sofreixi el treballador

en ocasió o com a conseqüència de

l'exercici de càrrecs electius o de direc
ció de caràcter sindical, així com els

ocorreguts en els desplaçaments que
efectuï en exercici de les funcions prò
pies del càrrec.

DISPOSICiÓ
ADDICIONAL

S'avança a primer de juliol de 1984
la data prevista en el Conveni anterior

per a la total equiparació del personal
de la Impremta Municipal i de l'adscrit,
anteriorment, al Conveni de la Cons
trucció-Obres Públiques, amb la resta

de personal al servei d'aquest Ajunta
ment.

DISPOSICIONS
TRANSITÒRIES

1. El personal comprès en l'àmbit

d'aplicació del present Conveni que tin

gui reconeguda una antiguitat de 25

anys o més de serveis ininterromputs,
podrà gaudir. de la setmana addicional

de vacances enunciada en l'art. 45, per
una sola vegada i en les mateixes condi
cions que s'assenyalen en el mentat ar

ticle.
2. Es manté l'obligació de l'Ajunta

ment de redactar i aprovar un Regla
ment de Règim Interior, en els termes

establerts en la disposició transitòria

cinquena de l'anterior Conveni CoHec

tiu, en el termini de 90 dies a partir de
l'entrada en vigor de la Llei de la Funció
Pública i l'Estatut de Bases de Règim
Local.

3. Regularització parcial horaris ne

tejadores. Les treballadores de la nete

ja, que a l'entrada en vigor d'aquest
Conveni inicien la seva jornada abans

de les 6 hores, gaudint d'una reducció

de mitja hora, no podran exercir el dret

al descans retribuït dins de la jornada
laboral que s'estableix en l'art. 26

d'aquest Conveni. Aquestes treballado

res passaran, gradualment i d'acord

amb les possibilitats d'organització del

servei, a integrar-se dins els limits ho

raris establerts per a la resta del per
sonal de la seva categoria, comprès en

tre les 6 i les 22 hores, beneficiant-se,
a partir de la referida regularització,
dels descansos dins de la jornada la

boral.
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DISPOSICIONS

FINALS

1. Clàusules contractuals normati

ves. Resten expressament derogades
totes les clàusules normatives contingu
des en els contractes de treball vigents
a l'entrada en vigor del present conveni

que han estat regulades, mantenint-se

vigents les clàusules dels contractes

que continguin condicions més benefi

cioses i com a garantia "ad personam"
segons l'art. cinquè del present Conve

ni.

Aquesta clàusula no afecta els con

tractes de treball en pràctiques dels

metges interns i residents.

2. Metges interns i residents. Els

metges interns i residents queden ex-

closos del capítol li del present Conveni,

regulant-se les seves condicions econò

miques, per les resolucions específiques
que al respecte prengui en cada mo

ment la Corporació, d'acord amb la nor

mativa aplicable.
Així mateix, les condicions especials

de la seva relació laboral, seran fixades

en els corresponents contractes de tre

ball en pràctiques, que seguiran essent

norma d'aplicació prioritària en qualse-
vol cas.

.

3. Contractes de caràcter temporal.
En els contractes de treball temporal
que s'atorguin a partir de l'entrada en

vigor d'aquest Conveni, es podran esta

blir aquelles clàusules que siguin neces

sàries per al bon desenvolupament del

treball a efectuar per els nous contrac

tats.

4. Queda derogat l'anterior Conveni

CoHectiu, en ésser substituït pel present
en la seva globalitat.
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ANNEXI

RETRIBUCIONS GENERALS

MÒDUL
SALARI GRATIFICACIÓ TOTAL COMPACTAT

CATEGORIA
BASE 30h. 35h. 40h. 30h. 35h. 40h.

1,3 (1) 43.525 17.055 23.955 33.590 60.580 67.480 77.115

1,5 (2) 45.275 19.159 26.499 36.747 64.434 71.774 82.022

l,7A (3) 49.582 15.037 22.396 32.675 64.619 71.978 82.257

l,9A (4) 50.749 19.932 27.984 39.227 70.681 78.733 89.976

l,9B (5) 50.749 22.244 30.560 42.170 72.993 81.309 92.919

2,9 (6) 65.517 12.466 21.349 33.753 77.983 86.866 99.270

CATEGORIES

(1) OPERARI - OPERARI DE NETEJA

(2) AYUDANT OFICIAL OFICIS - SUBALTERN

(3) OFICIAL OFICIS - PRÀCTIC SANITARI - AUXILIAR DE CLÍNICA L. F. - AUXILIAR PRÀCTIC SS. EC.

(4) CAPATÀS O MESTRE - CONDUCTOR - SANITARI CONDUCTOR

(5) AUXILIAR PRÀCTIC A. 1. -

(6) ENCARREGAT



ANTIGUITAT

ANNEXII

MÒDUL VALOR TRIENNI

1,3 1.029

1,5 1.029

1,7A 1.372

1,9A 1.372

1,9B 1.372

2,9 2.058

ANNEXIII

PLUS

Plus d'especial perillositat: Llocs de treball d'especial perillositat, toxicitat o

penositat: nivelll, 2.756; nive1l2, 1.378.
Plus de festivitat: Per prestació festiva de caràcter regular. Mitjana mensual

d'l festiu o menys, 689; d'l i fins a 2, 1.378; més de 2 i fins 3, 2.066; i més de 3 fes
tius,2.756.

Plus de noctunUtat: Per prestació habitual entre les 22 i les 6 hores. Mitjana
diaria de 2 hores nocturnes, 1.378; entre 2 i 4,2.756; entre 4 i 6, 4.134; més de 6 ho
·res de mitjana, 5.512.

Plus de desplaçament: Per aquells llocs de treball situats en centres no coberts

per la xarxa urbana de transports, 2.066.
Minusvàlids: Màxim per cada fill minusvàlid 15.000 ptes.

ANXEXIV

HORES EXTRAORDINÀRIES

MÒDUL NORMALS NOCTURNES O FESTIVES

1,3 381 533

1,5 405 567

1,7A 407 570

1,9A 445 623

1,9B 459 643

2,9 491 687
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ANNEXV

FALTES I SANCIONS

1. Les faltes comeses pels treballa
dors estaran classificades en lleus,
greus i molt greus.

2. Falteslleus. Són faltes lleus:

a) Les faltes de puntualitat, en un

mateix mes, sense causa justificada i
fins a tres dies.

b) La falta d'assistència sense causa

justificada.
e) L'absència del lloc de treball du

rant la jornada laboral sense avís ni
causa justificada.

d) La no comunicació amb l'antela
ció deguda de la falta al treball per causa

justificada, llevat que es comproví la im

possibilitat de fer-ho.

e) L'oblit reiterat de marcatge en els

rellotges de control i de signatura en les
llistes d'assistència, observat en còm

puts semestrals, començant a comptar
se el termini de prescripció indicat en el

punt 5 des del dia feiner següent a l'úl
tim del semestre computat.

f) La falta de registre en rellotges de
control o de firma de les interrupcions
de la jornada laboral, si se'n fa ús, aixi
com les comissions de servei i permisos.

g) L'indisposat durant les hores de
servei o baixa per malaltia que es trobi
fora del seu domicili per causa no justifi
cada.

h) La no tramitació de la comunica
ció de baixa per malaltia, en el termini
de 48 hores, llevat que es comproví la

impossibilitat d'haver-ho efectuat.

i) La incorrecció amb el públic o com

pan1(_s de treball, qualsevol que sigui la
seva situació dintre l'estructura de

l'Ajuntament.
j) La negligència del treballador en

l'ús dels locals, materials o documents
inherents al servei.

k) L'incompliment lleu dels deures

professionals per negligència o deixade
sa.

1) L'incompliment voluntari del ren

diment legalment exigible, sempre que
no porti perjudici greu al servei.

m) L'incompliment de les ordres d'un

superior dintre les seves atribucions,
quan no tingui greu repercusió en el ser

vei o disciplina.
n) L'incompliment de les normes de

tramitació en tot allò referent a les dades
personals.

ñ) La no comunicació per part dels
responsables de grup de les incidències
produïdes entre el personal al seu càrrec.

o) L'entrada o permanència en llocs
públics que desdiguin del càrrec amb
l'uniforme i en hores de servei, sempre
que no sigui per raons del propi servei.

3. Faltes greus. Són faltes greus:
a) La reincidència per tres vegades

en falta lleu en dos anys, sempre que no

sigui la de puntualitat.
b) Les faltes repetides d'assistència

sense causa justificada.
e) L'abandó dellloc de treball, si això

fos causa de perjudici per al municipi o

els seus ciutadans.

d) La realització d'activítats alienes
al servei durant la jornada de treball.

e) La simulació de la presència d'un
altre treballador o funcionari utilitzant la

fitxa, alteració dels elements de controlo
de qualsevol altre manera.

f) L'incompliment dels deures profes
sionals per negligència inexcusable.

g) La reincidència en desobeir allò

que mani un superior dintre les atribu
cions del seu càrrec i deontologia profes
sional.

h) Les agressions verbals o físiques
entre treballadors en les hores de servei.

i) La manipulació intencionada de fit

xes, llistes d'assistència o qualsevol altre
element de control horari.

.

.

j) La manca de la necessària reserva

respecte dels assumptes que es coneixen

per raó del càrrec i que tinguin caràcter
confidencial.

k) El dany voluntari en la conservació
dels' locals, materials o documents dels
serveis.

1) L'incompliment voluntari del rendi
ment legalment exigible.

m) L'incompliment de les ordres d'un

superior dintre les seves atribucions,
amb el degut respecte a la deontologia
professional, quan' repercuteixi greu
ment en el servei o disciplina.
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n) L'exercici d'activitats professio
nals o privades legalment incompatibles
amb l'acompliment de la seva funció.

ñ) Les faltes evidents de respecte o

consideració amb els ciutadans en rela
ció amb el servei o lloc de treball que
exerceix.

o) L'embriaguesa en hores de servei.

o) L'encobriment, per part dels res

ponsables de grup, de les negligències,
faltes d'assistència, incompliment dels

seus deures professionals o absència del

treball dels treballadors al seu càrrec.

4. Faltes molt greus. Són faltes

molt greus:

a) La reincidència en la comissió de

falta greu en el període de sis mesos, en

cara que sigui de diferent naturalesa.

b) Més de deu faltes no justificades
de puntualitat comeses en un periode
de sis mesos o de vint en un any.

e) Més de tres faltes injustificades al
treball en el periode d'un mes, més de

sis en el periode de quatre mesos o més

de dotze en el periode d'un any.
d) La indisciplina o desobediència

en el treball.
e) Les ofenses verbals o físiques a

les autoritats municipals o a les perso
nes que treballen a l'Ajuntament, o als

familitar que convisquin amb ells.

i) La transgressió de la bona fe con

tractual, així com l'abús de confiança en

l'exercici del treball.

g) La disminució voluntària i conti
nuada en el rendiment exigible en el tre

ball.

h) L'embriaguesa habitual o toxico
mania si repercuteixen negativament en

el treball.

5. Prescripció.
a) Les faltes lleus prescriuran als

deu dies feiners, les faltes greus als vint

dies feiners, i les faltes molt greus als

seixanta dies feiners a comptar des de la

data en què l'Ajuntament tingués conei-

xement de la seva comissió i en tot cas

als sis mesos d'haver-se comès.

b) Prèviament a l'imposició de la

sanció es concedirà audiència a l'inte

ressat durant tres dies, tant en les faltes

lleus, com en les greus o molt greus, per
tal que pugui formular les al'legacions
que al seu dret convingui, interrompent
se els terminis previstos de prescripció
per tot el període comprès entre la data

de comunicació de la proposta de sanció

i la seva recepció per l'interessat, més

els tres dies concedits per l'audiència.

En cap cas, a efectes de prescripció, po
drà ultrapassar-se en més de deu dies el
termini per als tràmits indicats en

aquest paràgraf.
Aquest apartat quedarà sense efecte

en el cas que la jurisdicció competent
considerés que el termini que s'esta

bleix no interromp els terminis de pres

cripció exactament en la forma descrita.

6. Sancions.
Les sancions que podran aplicar-se,

segons la gravetat i circumstàncies de
les faltes comeses, seran les que s'indi

quen en els punts següents:
7. Sancions per faltes lleus. Seran

les següents:
a) Amonestació per escrit.

b) Suspensió de feina i sou d'l a 4

dies.

8. Sancions per faltes greus. Les
faltes greus seran sancionades amb sus

pensió de feina i sou de 5 a 20 dies.

9. Sancions per faltes molt greus.
Seran les següents:

a) Suspensió de feina i sou de 21 a 60
dies.

b) Acomiadament.
10. Procediment. La facultat d'im

posar sancions correspon a l'Ajunta
ment.

Les sancions de les faltes requeriran
comunicació escrita al treballador, fent·
constar la data i els fets que les motiven.
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RETENCIONS

Per Reial Decret 1.261/1983 de 27 d'abril, es fixa la retenció de l'Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques (IRPF) en els termes següents:

Article 157 T AULA DE RETENCIONS

Import Retribució
anual Sense fills Nombre de fills

110
S e 2 3 4 5 6 7 8 9 10 més

Fins a 180.000
Mésde 180.000 1
Mésde 200.000 1
Mésde 220.000 1
Mésde 240.000 2
Mésde 260.000 3
Més de 280.000 4 1
Mésde 300.000 5 1
Mésde 330.000 6 1
Més de 360.000 6 2 1
Mésde 390.000 7 3 1
Mésde 420.000 7 4 1 1
Mésde 450.000 8 4 2 1
Mésde 500.000 9 5 3 2 1
Mésde 550.000 10 6 4 3 1
Mésde 600.000 11 8 5 4 1 1
Mésde 650.000 11 9 6 5 2 1
Mésde 700.000 12 10 7 6 4 1 1
Mésde 750.000 12 10 8 6 5 2 1 1
Mésde 800.000 13 11 9 7 6 4 3 1 1
Mésde 900.000 13 12 10 8 7 5 4 3 2 1
Mésde 1.000.000 14 13 11 9 8 6 5 4 3 2 1
Mésde 1.100.000 15 13 12 10 9 7 7 6 5 4 3 , 1 1
Mésde 1.300.000 16 15 13 12 10 9 8 7 7 6 5 4 3
Mésde 1.500.000 17 16 15 14 12 11 9 9 8 7 6 5 4
Mésde 1.700.000 18 17 16 15 14 12 11 11 10 9 B 7 6
Mésde 2.000.000 19 IB IB 17 16 14 13 12 12 11 10 9 8
Mésde 2.300.000 20 19 19 18 IB 16 15 14 13 13 12 11 10 .

Mésde 2.600.000 21 21 21 20 20 18 17 16 15 14 13 12 11
Mésde 3.000.000 22. 22 22 21 21 20 IB 17 16 15 14 13 12
Mésde 3.500000 23 23 23 22 22 21 20 19 IB 17 16 15 14
Mésde 4.000.000 24 24 24 23 23 23 22 20 19 18 17 16 15
Mésde 4.500.000 26 26 25 25 21 24 23 22 21 20 IB 17 16
Mésde 5.000.000 27 27 27 .26 26 25 24 23 22 21 20 19 18
Mésde 5.500.000 28 28 2B 27 27 26 25 24 23 22 21 20 19
Mésde 6.000.000 29 29 29 2B 2B 27 26 26 25 24 23 22 21
Mésde 7.000.000 31 31 31 30 30 29 28 2B 27 26 25 24 23
Mésde . B.OOO.OOO 33 33 33 32 32 31 30 30 29 2B 27 26 25



TAULA DE RETENCIONS PER A rAMiLIES NOMBROSES D'HONOR

Nombre de fills

10 II 12 13 14 o més

Import retribució anual % % % % %

Finsa 1.300.000
Mésde 1.300000 3 3 2 2 I

Mésde 1.475.000 4 4 3 3 2

Mésde 1.725.000 5 5 4 4 3

Mésde 2.005.000 6 6 5 5 5

Mésde 2.315.000 7 7 7 7 6

Mésde 2.645.000 8 8 8 8 7

Mésde 2.985.000 9 9 9 9 8

Mésde 3.330000 10 10 10 10 9

Mésde 3.580.000 II II II II II

Mésde 4.000.000 12 12 12 12 12

BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ

Per al personal laboral, les bases i els tipus de cotització han estat fixats en el

Reial Decret 46/1984 de 4 de gener, i es fixa el tipus total de cotització en el

36,70 % (el 30,70 % del qual correspon a la Corporació i el 6 % a l'empleat) de les

bases que figuren a continuació:

Grupde Bases minimes Bases màximes

cotització Categories professionals Ptes/mes Pies/mes

I Enginyers i Llicenciats 63.150 214.260

2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants
titulats 52.380 177.600

3 Caps administratius i de taller 45.540 154.530

4 Ajudants no titulats 40.530 136.560

5 Oficials adrninistratius 40.530 126.390

6 Subalterns 40.530 115.710

7 Auxiliars administratius 40.530 115.710

Ptes/dia Ptes/dia

8 Oficial de la. i 2a. 1.351 4.127

9 Oficials de 3a. i Especialistes 1.351 4.026

10 Peons 1.351 3.857

II Treballadors de disset anys 828 2.354

12 Treballadors menors de disset anys 523 1.483
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EXEMPLES DE SOUS DESGLOSSATS

Encarregat Capatàs
35hores 40hores 35hores 40hores

Soubase 65.517 65.517 Soubase 50.749 50.749Gratificació 21.349 33.753 Gratificació 27.984 39.227Brut 86.866 99.270 Brut 78.733 89.976S.SOCIAL S. SOCIAL
6 % si 108.600 6.516 6 % si 98.100 5.886
6 % si 124.050 7.443 6 % si 112.200 6.732
RENDA RENDA
15 % si 86.866 13.030 19.546 15 % si 78.733 11.810 17.696
16 % sI 99.270 15.883 23.326 15 % si 89.976 13.496 20.228I

N Net 67.320 75.944 Net 61.037 69.748w
I

Oficial d'Ofici Operari'
35hores 40hores 35hores 40hores

Soubase 49.582 49.582 Soubase 43.525 43.525Gratificació 22.396 32.675 Gratificació 23.955 33.590Brut 71.978 82.257 Brut 67.480 77.115S. SOCIAL S. SOCIAL
6 % si 89.700 5.382 6 % si 84.150 5.049
6 % si 102.600 6.156 6 % si 96.150 5.769RENDA RENDA
14 % si 71.978 10.077 15.459

- 13 % si 67.480 8.772 13.821
15 % si 82.257 12.339 18.495 14 % si 77.115 10.796 16.565
Net 56.519 63.762 Net 53.659 60.550
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