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PERSONAL 

PACTE DE CONDJCIONS LABORALS 
DEL PERSONAL FUNCIONAR! DE L' AJUNT AMENT 
DE BARCELONA. ANYS 1989-1991 
(Aprovat per decret de 1' Alcaldía de 17 d'abril 
de 1989 i ratificat pel Consell Plenari de 19 d'a
bril de 1989) 

CAPÍTOL 1 

CONDICIONS GENERALS: 

Artic/e 1 
Ambit funcional i persónal 
Aquest Pacte o Acord afecta els funcionaris de 

carrera i interins de I'Ajuntament de Barcelona. En 
queden exclosos el personal d 'alta direcció i els funcio
naris eventuals. 

Article 2 
Ambit temporal 
La durada d'aquest Pacte sera de tres anys (fins al 

31 de desembre de 1991) . 
En el cas de no existir acord o denúncia de revisió, 

abans de finalitzar la vigencia d'aquest pacte, aquest 
s'entendra automiüícament prorrogat per períodes 
am:als. 

Article 3 
Clausula de garantia ad personam 
Es garanteix el respecte als drets adquirits per qual- · 

sevol contracte, acord o disposíció que no vulneri el 
Dret Administratiu. Qualsevol pacte o disposicíó poste
rior més favorable prevaldra sobre el que aquí s'esta
bleix. 

Article 4 
Comissió ·de seguiment 
Queda constitu'fda una Comissió de seguiment, con

trol i desenvolupament, si s'escau, de les normes 
contlngudes en aquest P~cte . Estara composta per 
tretze representants sindícals escollits per la Junta de 
Personal d 'entre els seus membres 1 pels representants 
de I'Ajuntament que aquest designi. 

CAPÍTOL JI 

CONDICIONS ECONÓM/QUES 

Article 5 
lncrement salarial per a 1989 
S'aplicara a les retribucions integres del personal, 

corresponents a 1988, I'Jncrement general del 4% pre
vlst en la Uei de Pressupostos Generals de I'Estat pera 
1' exercicl 1989. 
· Es constitueix a més un fons de caracter general per 

a personal funcionari i laboral ; per a millares salaríais 

díverses, ql:le es Jixa eri 468 milions de pessetes, 
l'aplicació del qual queda reflectida en les taules sala
ríais annexes. 

Article 6 
Actualització retributiva per als anys 1990 i 1991 
1. S'aplícara,· sobre les retribucions integres del 

personal, corresponents a cadascun deis exercicis 
anteriors, l'increment que estableixi , amb carader ge
neral, per als funcionaris públ ics, la Llei de Pressupos
tos Generals de I'Estat peral respectiu exercici pressu-
postari. · 

2. Es constituira, per a cadascuna de les dues anua-
. litats, un fons addicional per a millares salaríais, que es 

fixa en una quantia equlvalent al 0,5 % de la massa 
salarial corresponent a l'exercici immediatament ante
rior. L'aplícacló d'aquest fons al conjunt del personal 
per a cada anualitat, es produira mitjan9ant un acord 
entre I'Ajuntament i la representatació del personal. 

3. Eventualment, i en el cas que l'increment de 
l'índex anual de preus al consum, publicat amb caracter 
oficial i ambit estatal per a l'exercici immediatament 
anterior, excedís de l'increment a qué es refereix l'apar
tat 1, el fons indicat en l'apartat 2 se substituiría per un 
fons addlcional, sense cap efecte retroactiu, per a 
millares salaríais de caracter general , per un . import 
equivalenra l'expressada diferencia més un 0,5% de la 
massa salarial. L'aplicació d'aquest fons al conjunt del 
personal per a cada anualitat es produlrla mitjan¡;:ant 
acord entre I'Ajuntament i la representacló del personal. 

Article 7 
Fons per a mi/lores de caracter sectorial 
1. Es constitueixen, per a assumptes de caracter 

parcial o sectorial , deis quals es deriva un cost econó
mlc, excepte els originals per processos d'homologa
ció, al marge deis increments retributius generals, els 
fons peral personal laboral i funcionari de I'Ajuntament 
per les quanties següents 1 per als anys que s'indiquen: 

a) Any 1989. Fons de 104 milions de pessetes 
b) Anys 1990 i 1991 . Tots dos fons. per a cada 

exercici, d'un 0,3 % sobre la massa salarial de l'any 
anterior, la quantia deis quals mai no sera Inferior a la 
xifra de 78 milions anuals. 

La distribució del fons de 104 milions es concreta en 
acord annex. 

2. La distribució del fons per a 1989 es concreta en 
les taules salaríais annexes, fenint en compte que en 
aquestes taules s'lnclou, a més, la bonificació a carrec 
de 1' Ajuntament per deixar alliberat l'increment de plus 
específics de perillositat i penositat fins a un total maxim 
de 64.800.000 pessetes. . 

3. Les quanties deis fons pera 1990 1 1991 s'actua
litzaran en la mateixa proporció que s'incrementi la 
massa salarial per a cada . exercici, d 'acord amb alió 
establert en els pactes anteriors. La seva distribució 
sera objecte de negociació amb I'Órgan de representa· 
ció del personal. 
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Article 8 
Regim retributiu 
L'estructura i el regim de les retribucions, adaptades 

al sistema establert en el Reial Decret "861/86, són les 
que es detallen, per desglossament de conceptes i 
quanties, en les taules salaríais generals annexes i en 
els catalegs de !loes de treball vigents. 

Article 9 
Complement personal 
Els complements personals transitoris genencs vi

gents el 31 de desembre de 1988, generats per !'aplica
ció del nou sistema retributiu implantat pel RD 861/86, 
queden transformats, a partir de la vigencia d'aquest 
Acord, en complements personals no absorbibles i 
subjectes als pertinents increments retributius. 

El personal que, cobrant aquest complement, hagi 
accedit o accedeixi a una nova categoría, tindra el dret 
a percebre el complement personal assignat a aquesta 
nova categoría, en tot cas a efectes no anteriors a 1'1 
de gener de 1989. 

Article 10 
Complements específics 
Els complements específics de dedicació, penositat, 

perillositat i incompatibilitat figuren, amb la seva estruc
tura i quantia, en les taules salaríais annexes i els de 
responsabilitat i dificultat técnica són els establerts en 
els vigents catalegs de !loes de treball. 

Article 11 
Complement de productivitat, assistencia i puntua/itat 
Es regeix pels criteris següents: 
a) Cobrada en la seva totalitat, la prima correspondra 

a una mensualitat íntegra de l'any' anterior al seu paga
ment efectiu. 

b) La prima es pagara amb caracter anual, juntament 
ambla nomina d'abril, en forma de paga extra pero es 
computara per dotzenes parts, corresponent cadas
cuna a l'assistencia i acompliment de l'horari d'un 
mes. 

e) La prima s'estableix per incentivar l'assistencia i 
l'acompliment d'horari sense perjudici de la penalització 
de les faltes que per aquests conceptes puguin ocasio
nar en forma de descomptes i sancions, d'acord amb 
allo establert de manera reglamentaria i amb el que es 
disposa en aquest Acord. 

d) Cadascun deis conceptes d'assistencia i de 
acompliment d'horari computara un 50 % de la prima 
mensual; es podra establir un tercer component de 
productivitat amb negociació previa amb la representa
ció del personal i aprovació de l'estudi de control de 
resultats i amb aplicació globalitzada a tots els treballa
dors. 

e) Es computara i abonara la totalitat de la prima 
d'assistencia quan el treballador no falti cap dia al 
treball, exceptuant: 
- Tots aqu'ells permisos, !licencies o dispenses que 
explícitament no suposin perdua d'aquesta prima d'a
cord amb els punts g) i h) d'aquest article. 
- Baixa per accident laboral en tata la seva extensió. 
- Baixa per malaltia fins al dese dia inclusivament. Les 
baixes superiors a 1 O di es produiran el descompte 
corresponent a un mes, excepte que, per la seva 
durada, excedeixin de 1 O dies en cadascun deis perío
des mensuals correlatius, en aquest cas el descompte 
s'efectuara per cadascun deis esmantats períodes. 
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- Baixa per indisposició fins a 3 dies l'any. No es 
controlaran les dues primeres indisposicions anuals 
llevat que l'increment d'indisposicions produ'll entre el 
període compres des de 1'1 de julio! de 1989 al 30 de 
juny de 1990, superi el 1 O % respecte al mateix període 
de l'any anterior, en aquest cas, es tornara a utilitzar el 
sistema d'inspecció. Aquesta mateixa fórmula sera vali
da per a períodes successius. 
- Retards documentalment justificats en transports pú
blics. 

Qualsevol falta al marge. de les assenyalades o per 
damunt d'elles implicara la supressió de la part mensual 
corresponent. 

f) La prima mensual d'acompliment d'horari es 
computara i abonara en la seva totalitat quan l'interes
sat compleixi els requisits establerts per jornada i horari 
amb els marges tolerats. 

Es perdra el100% de la prima mensual de l'acompli
ment d'horari quan es perdi la prima d'assistencia i 
sempre que se sobrepassi, una vegada i per qualsevol 
motiu, la tolerancia citada, excepte en els casos d'in
compliment que no superin els 15 minuts; en aquest 
cas es considerara prorratejada per dies habils la part 
corresponent de la prima referent a incompliment d'ho
rari. 

g) Llicencies que no provocaran perdua de la prima 
d'assistencia i acompliment: 
- 15 dies naturals en cas de matrimoni. 
- De 3 a 6 dies en cas de defunció del conjuge, 
descendents, ascendents i germans consanguinis o 
polítics. La !licencia sera de 3 dies quan el sepeli tingui 
lloc en el municipi on el treballador tingui el domicili; 4 
dies si el 'sepeli es fa fora del domicili del treballador 
pero dins de la provincia de Barcelona; 5 dies si el 
sepeli s'efectua fora de la provincia pero dins de 
Catalunya, i 6 dies si és fora de Catalunya. 
- De 3 a 6 dies, en cas de malaltia greu deis pares, fills, 
conjuges o d'infantament d'esposa. 
- 3 dies en cas d'intervenció quirúrgica de pares, fills i 
consort. · 
- Llicencia per maternitat en la durada legalment esta

blerta. 
- Els permisos a que es refereix l'apartat 5 de l'article 

17 d'aquests acords. 
- 1 dia per examen academic. 
- 1 dia per matrimoni de pares o fills. 
- El temps indispensable per a l'acompliment de deu-

res públics, previa justificació de tals deures. 
- Per trasllat del domicili, 1 dia en la mateixa localitat, 2 

dies dintre de l'ambit metropolita, 3 o 4 dies fora 
d'aquest ambit. 
h) En el cas de vaga legal únicament es llevara 

l'import de la prima prbporcionalment al dia o dies en 
que s'exerceixi tal dret. 

i) El treballador amb fill menor de nou mesas tindra 
dret a una hora diaria d'absencia del treball per aten
dre'l. Aquest període es pot dividir en dos fraccions o 
bé ser substitu'lt per una reducció de la jornada en mitja 
hora. Quan el pare i la mare treballin, només un d'ells 
podra exercir aquest dret, i el sol·licitant haura de 
manifestar expressament per escrit que l'altre no gau
deix del mateix dret. 

j) El treballador que per raó de guarda legal tingui al 
seu carrec algun menor de 6 anys o a un disminu'lt físic 
o psíquic que no exercici activitat retribu'fda, tindra dret 
a una disminució de la jornada de treball en un terc;: o en 
una meitat, amb la reducció proporcional de les seves 
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retribucions. La concessió d'aquesta reducció sera in
compatible amb el desenvolupament de qualsevol altre 
activitat, sigui o no remunerada, durant l'horari que sigui 
objecte de la reducció. 

k) Tates les restants !licencies o permisos comporten 
la corresponent pérdua de la prima d'assisténcía i 
acompliment. 

Artic/e 12 
Gratificacions 
Es conceptuen com a hores extraordinaries aquelles 

que excepcionalmenl, mitjan9ant la deguda autoritza
ció, puguin efectuar-se per sobre de l'horari habitual de 
cada treballador pel que fa a la seva retribució. Les 
seves quanties són assenyalades a l'annex, distingint
se les que es fan en dies laborables de les nocturnes 
compreses entre les 1 O de la nit i les 6 del matí, i de les 
festlves efectuades en diumenge o en els dies expres
sament declarats festius en cada calendari laboral 
anual. 

Les hores extraordinaries que s'hagin de fer com a 
conseqüéncia de les necessitats del servei seran 
computades mensualment i abonades en nómina en un 
termini maxim de tres mesos. 

Artlc/e 13 
Pagues extraordinaries 
Seran satisfetes conjuntament amb les nomines de 

juny i desembre. 
A més de la retribució base i triennis, integraran el 

que resulti de dividir per 14 mensualitats el conjunt de 
rédlts periódics, en base anual. 

Article 14 
Dietes í quilometratge 
A tot treballador que de forma circumstancial i degu

dament autoritzat hagi d'exercir la seva tasca fora del 
terme municipal, se li aplicara el regim de dietes vigents 
per als funcionaris. 

Els treballadors que utilitzin vehicle propi amb auto
rització de les corresponents Arees per desplayar-se 
per motius de treball, percebran la quantitat que per 
quilómetre estigui assignada en cada moment als fun
cionaris. 

Article 15 
Data d'ingrés de la nómina 
La data límit d'ingrés de la nómina en els comptes 

corrents sera el dia 28 de cada mes, efectuant-se 
l'abonament conjuntament amb les pagues extraordina
ries pertinents, amb l'excepció de la nómina de desem
bre, l'abonament de la qual sera avan9at de manera 
que es pugui percebre abans del dia 23. 

CAPÍTOL 11/ 

CONDICIONS DE TREBALL 

Article 16 
Jornada 
La jornada laboral es fixa en 35 hores setmanals 

com a prestació basica. Així mateix s'estableix la de 
30 hores setmanals com a prestació redu'ida i, per 
raons del servei, la de 40 hores com a prestació am
pliada. 

Article 17 
Horarí 
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1. Pel que fa a la distrlbució d'horaris s'estableixen 
dues fórmules diferenciades, la primera de les quals es 
considerara com a régim comú i afectara les depen
dencies de caracter administratiu i assimilat; la resta 
deis serveis ajustaran l'horari a les necessitats especi-
fiques. · 

2. L'horari laboral comú queda fixat de dilluns a 
divendres de 8 a 15 i de 16 a 19 hores, amb un marge 
de flexibilitat de 15 minuts a !'entrada i a la sortida. Els 
treballadors amb jornada de 35 hores l'acompliran de 
forma continuada duran! les 7 hores del matí, amb els 
marges establerts. Els que efectuiin la jornada de 30 
hores duran! el mateix període, la duran a terme també 
de forma flexible. Els de 40 hores prestaran 6 hores 
durant el matí i les 2 hores restants duran! la tarda amb 
la mateixa possibilital de flexibilitat. Aquest últim regim 
horari s'estableix sense perjudici d'altres sistemes .de 
prestació actualment en vigor, per a la realització de 
l'esmentada jornada prolongada. Per a aquells que es 
regeixin per l'horari comú, el dissabte es conceptuara 
com a dia vacant, excepte en aquelles dependéncies 
que necessariamént i amb motiu deis serveis prestats 
necessitin treballar durant aquell dia, en aquest cas es 
procedira a la formació d'uns torns rotatoris mai infe
riors al 25 % del personal que taran testa els dilluns en 
comptes deis dissabtes. 

3. Tots aquells acollits al régim comú que efectu'i'n la 
jornada setmanal de 35 o 40 hores gaudiran d'una 
reducció horaria d'una hora diaria durant tres mesos 
estivals, des de la festivitat de Sant Joan (24 de juny) 
fins a la de la Mare de Déu de la Merce (24 de 
setembre). L'esmentada reducció implicara l'eliminació 
de l'horari de tarda duran! aquest període, i la jornada 
s'haura de prestar entre les 8 i les 15 hores, i en tot cas 
amb la flexibilitat abans esmentada. 

Es consideraran inclosos, als efectes de la reducció 
horé.ria estival, com a assimilats de les dependencies 
de caracter administratiu, segons disposa l'apartat 1, 
els col ·lectius deis Ambits de Benestar Social, Urbanis
me i Serveis, Arees de Cultura, Districtes i Avaluació i 
Gestió, personal administratiu de la Guardia Urbana i de 
Bombers i sectors de la neteja i ordenances, entenent
se que, en aquells serveis en que la reducció horaria no 
pugui efectuar-se diariament, es tara mitjanc;ant l'assig
nació compensatoria de 4 dies laborals de disposició 
lliure a gaudir dins l'any natural: 

4. Peral personal acollit a l'horari comú de 35 hores i 
per als suojectes a horaris especials, amb independen
cia de la flexibilllat, s'estableix un marge d'lncornpliment 
d'horari de 5 minuts diaris, lleva! de 4 vegades al mes 
com a maxim, en que es tolerara un incompliment de 
fins a 15 minuts. El personal acollit a l'horari comú en 
regim de 30 a 40 hores només tindra aquesta última 
tolerancia de quatre incompliments de 15 minuts al 
mes. 

Així mateix, es disposara de 30 minuts diaris com a 
interrupció de la jornada laboral amb caracter no recu
perable, que hauran .de quedar reflectits, tanmateix, en 
els controls d 'entrades'i sortides. 

5. S'estableix el dret a 6 hores trimestrals per al 
personal amb jornada de 35 o més .hores i 5 hores 
trimestrals per al de 30 hores setmanals, amb caracter 
recuperable per a assumptes propis, sense perjudici de 
les necessitats del servei. La utilització d'aquestes ha
res es produira en fraccions mínimes de 2 hores i la 
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seva recuperació s'efectuara amb el mateix fracciona
ment i abans que finalitzi el mes següent a aquel! en 
que hagin estat utilitzades. 

6. L'Area de Personal seguira tramitant totes aque
lles sol·licituds de canvi de jornada laboral de 30 a 35 
hores. Aquestes ampliacions horaries tindran efectes 
des del primer dia del mes següent a la sol·licitud, 
sempre que aquesta s'hagi cursat durant els 15 primers 
dies del mes anterior. 

Article.18 
Vacances 
1. La durada de les vacances d'estiu sera de 31 dies 

naturals, amb la possibilitat de partició en dos períodes 
mínims de 15 dies, a efectuar amb caracter indicatiu pel 
75% del personal en el mes d'agost, el 10% en el mes 
de julio! i el15% restant en altres dates de l'any, i només 
es podra modificar aquest sistema general en casos 
excepcionals i per causa justificada, en períodes mínims 
en tot cas de 7 dies corríputats des del dia inicial fins a 
l'últim dia natural anterior a la reincorporació. 

2. Queden exceptuats del régim general el personal 
de la Guardia Urbana, Servei d'Extinció d'lncéndis i 
Salvament (les condicions especials deis quals es regu
len en I'Annex 111), Assisténcia sanitaria, Esports i altres 
sectors que, per raons del servei. podran acollir-se a 
una ampliació deis períodes indicats. En qualsevol cas, 
per a aquests torns en qué excepcionalment les vacan
ces es gaudeixin en períodes diferents als mesos de 
julio! i agost s'establira una prima d'un dia per cada 
període de 15 dies, per al personal que realitzi l'horari 
setmanal de 35 hores o superior. 

3. Per Nadal i Setmana Santa s'estableixen dos torns 
de vacances de 4 dies laborables, per a cadascun 
d'ells, amb repartiment del 90 % del personal per al 
primer torn i del 10% restant peral segon. 

Es podra disposar de dos 'dies corresponents a cada 
torn per a la seva realització en dates diferents, amb 
subordinació a les necessitats del servei. 

4. Els torns de vacances d'estiu hauran de ser con
cretats, assignats i coneguts pel personal afectat durant 
el mes de marg del mateix any. 

5. En els casos de treball a torn amb deslliurament 
setmanal en data variable, s'entendra que les testes 
oficials que es produeixin en dissabte tindran el caracter 
de dies festius no recuperables. En el cas que el dia de 
deslliurament setmanal coincideixi amb dia festiu, 
aquest es recuperara en una altra data. 

CAPÍTOL IV 

CONDICIONS PROFESSIONALS 

Article 19 
Sistema de se/ecció i accés 
El .sistema d'accés a les places de la plantilla munici

pal· és el legalment vigent. La representació deis treba
lladors podra intervenir segons el legal procediment 
establert en l'article 49.8. 

Article 20 
Promoció interna 
1 . La promoció interna del personal de plantilla, con

sistent en el canvi de categoría professional, es tara 
únicament per mitja deis procediments legals d'oposi
ció, concurs o concurs-oposició. 
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2. Quan la convocatoria d'accés a la categoría sigui 
lliure, s'establira un torn de promoció interna al qual 
s'assignara el maxim nombre de places que en cada 
moment aconselli la situació de la plantilla, incloses les 
places ocupades en categories inferiors, el mercat de 
treball i les característiques deis llocs a cobrir, i es 
reservaran, en qualsevol cas, un mínim d'un 20 % de 
places de cada convocatoria. 

No obstant aixo, per a l'accés a determinades cate
gories professionals, la promoció interna podra arribar al 
100 % de les places a cobrir, segons es determina en la 
Disposició addicional corresponent. 

Artic/e 21 
Promoció professional 
Es cobriran mitjangant concursos interns per convo

catoria pública tots els llocs de treball singularitzats fins 
al nivel! 26, excepte els Gabinets, Secretaries Técni
ques i Secretaries deis Grups Municipals, i deis carrecs 
electes i directius de confianga. 'Podran ser exclosos 
excepcionalment altres llocs de treball, de caracter 
directiu ·o d'especial confianc;;a, que s'estableixi en les 
Relacions corresponents. En aquests casos, es reque
rira !'audiencia de I'Órgan de representació del per
sonal. 

Formara part de la Junta de Valoració de cada 
concurs, amb veu i sense vot, un delegat designat per 
I'Órgan de represent~ció corresponent. 

L'Ajuntament aplicara qualsevol millora de parti
cipació sindical, que s'estableixi legalment a aquest 
efectes. 

Article 22 
El personal afectat per aquest Acord tindra dret a un 

constant perfeccionament professional, formació i pro
meció. 

L'Ajuntament promoura o organitzara, en la mesura 
de les seves possibilitats, cursos perqué el personal 
que estigui mancat del Certificat d'estudis primaris o 
del títol de Graduat Escolar pugui obtenir-los. Així 
mateix facilitara i incentivara en la mesura necessaria i 
sense perjudici del servei, l'assistencia a tals cursos. 

Per acord entre les Arees d'Organització i Protecció 
Ciutadana el personal adscrit a aquesta última Area 
podra participar en els cursos del Pla de Formació del 
Personal de I'Ajuntament. · 

Article 23 
L'Ajuntament aprofitara al maxim els serveis técnics 

municipals, recorrent a encarrecs professionals a perso
nal no municipal en casos excepcionals. 

Article 24 
Material í vestuarí 
L'Ajuntament facilitara el material i vestuari adequat i 

indispensable per al bon funcionament deis diferents 
serveis. 

Es respectaran els terminis de renovació de les 
peces de vestuari d'ús personal, complint els terminis 
establerts i atenent la seva qualitat. 

Article 25 
La Corporació Municipal, d'acord amb les seves 

possibilitats, continuara proporcionant els instruments 
adequats per potenciar el coneixement de la !lengua i la 
cultura catalanes. 
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Article 26 
En el cas de efectuar-se nous estudis generals sobre 

qualificació o valoració de llocs de treball, atribució de 
nivells o creació o modificació de conceptes retrlbutius, 
si escau, I'Ajuntament posara els resultats a disposició 
de la representació del personal per al seu estudi amb 
la suficient antelació perqué puguin rebre !'informe de 
I'Órgan de representació abans de la seva aprovació 
per I'Órgan municipal competent. 

Article 27 
Per millorar la qualitat i la transparencia de les ges

tions de centres i serveis, el personal i la Corporació es 
comprometen a promoure conjuntament la participació 
democratica en tots els ambits adequats. 

Article 28 
L'Ajuntament informara i discutiré., en cada cas, amb 

I'Órgan de representació del personal, sobre els supó
sits i criteris de canvi en la manera de gestió deis 
serveis que afectin situacions del personal municipal. 

Article 29 
Suplencies 
L'Ajuntament, tenint en compte les necessitats deis 

serveis, establira els mecal)ismes adequats en cada 
cas per cobrir, en la mesura necessaria, i amb els 
métodes legalment previstos, les abséncies temporals 
deis llocs de treball per part del personal subjecte a 
aquests acords. Les dotacions económiques per a 
aquesta finalitat en cada exercici de vigencia de 
I'Acord, s'estableix en la corresponent Disposició addi
cional. 

Article 30 
Tras/lats 
Amb caracter trimestral, I'Ajuntament donara compte 

a I'Órgan de representació del personal o a la comissló 
específica constitu'fda pel mateix órgan de les previ
sions existents en materia de processos de mobilitat 
funcional, com també deis trasllats realitzats i de les 
sol·licituds rebudes durant el període precedent. Amb 
caracter sectorial i en la mesa corresponent, podran 
establir-se altres mecanismes que, sense perjudici de 
les facultats de la lnstitució, garanteixin la publicitat i la 
participació sindical. 

Article 31 
Modificació de feina 
L'Ajuntament no modificara unilateralment la relació 

de feina amb el seu personal, sinó que, si escau, 
demanara l'aéord deis interessats. 

CAPfTOL V 

COND/CIONS SOCIAL$ 

Article 32 
La subvenció per a pares de disminu'its físics o 

psíquics queda fixada en 24.000 pessetes mensuals 
per a l'exercici de 1989, revalorant-se d'acord amb 
I'IPC de cada any anterior en els restants exercicis de 
vigencia de I'Acord. En el cas que es necessiti i 
acrediti educació especial en centres d'assisténcia de 
caracter onerós, les quantitats anteriors s'incrementa
ran en un 50 %. 
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Aquesta subvenció es fara extensiva, fins al primer 
grau de consanguinitat o afinitat, als familiars que esti
guin a carrec i convisquin amb el treballador. Sera 
concurrent el requisit de convivencia en els casos 
d'ingrés, a cárrec del treballador, en institució hospitala
ria o assistencial. Aquest benefici s'estén als qui rebin 
pensió de vidu'1lat o orfandat, sempre que es mantin
guin les circumstancies que el motiven. 

Article 33 
· El personal afectat per aquest Acord tindra dret a una 
indemnització alc;:ada de tres milions de pessetes en 
cas de mort o invalidesa total en acte de servei, quan 
resulti d'accident de treball reconegut com a tal per la 
Seguretat Social o pel expedient pertinent. 

Artic/e 34 
Durant tot el temps que duri l'acomplim~nt del Servei 

Militar obligatori, I'Ajuntament abonara al personal en 
aquesta situació les pagues extraordinaries en la quan
tia del total de retribucions basiques corresponents a la 
seva categoría. 

Article 35 
Per als xofers i conductors que ocupen llocs de 

treball adequats a la seva categoria es concertara una 
asseguranc;:a per la privació del carnet de conduir, 
sempre que aquesta es produeixi durant el desenvolu
pament de les seves funcions professionals. L'import 
de la renovació del carnet deis titulars d'aquests llocs 
de treball sera a carrec de I'Ajuntament. 

Artic/e 36 
Durant la vigencia d'aquest Acord, s'aplicara al per

sonal que hi estigui subjecte l'article 83.4, del Regla
ment de Funcionaris de I'Administració Local, de 30 de 
maig de 1952, relatiu a bestretes reintegrables. 

Article 37 
S'estableix un premi especial d'antiguitat al cap de 

25 anys de servei a 1 'Ajuntament de. Barcelona, consis
tent en el gaudi, per una sola vegada, d'una setmana 
addicional de vacances, que s'aplicara en condicions 
identiques a les vacances ordinaries. 

S'estableix així mateix un premi especial d'antiguitat 
al cap de 30 anys de servei a I'Ajuntament per a tot el 
personal que no gaudeixi per aquest motiu d'uns altres 
permisos o gratificacions, consistent en el gaudi, per 
una sola vegada, d'un mes addicional de vacances, a 
fer en la forma indicada. 

Article 38 
L'Ajuntament garantelx l'asslsténcia juridica al per

sonal subjecte a aquest Acord que la necessités per 
causes de conflictes derivats de la prestació del 
servei. 

Article 39 
Es dota al Fans de Cultura i Esport amb les quantitats 

que es determinen en la Disposició addicional cor
responent. 

Article 40 
Només pel que fa a permisos, la referencia al 

cónjuge s'entendra extensiva als casos de conviven
cia habitual, acreditats mitjanc;:ant certificació de resi
dencia. 
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Article 41 
'Jubilació 
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El personal es jubilara bbligat6riament quan tingui 
l'edat legalment establerta en la normativa reguladora 
de la Funció pública. 

En els col·lectius que es determini per acord mutu, es 
podré. estudiar la viabilitat legal i económica de plans o 
sistemes de jubilacions avanc;:ades i baixes incentiva
des. 

Article 42 
Revisions médiques 
El personal subjecte a aquest Acord sera sotmés a 

reconeixement medie, amb caracter voluntari i amb la 
periodicitat fixada pel PRENEM, per a tots els que es 
trobin en situació de servei actiu. La comissió de 
Seguretat i Higiene estudiara les prioritats i definiré. la 
periodicitat en funció de la perillositat, toxicitat, risc de 
contagi, etc., i se la dotara de la informació necessaria 
per al seu seguiment. 

Es donara prioritat al personal que amb anterioritat no 
hagi passat revisions mediques. 

L'Ajuntament posara els mitjans adequats per a la 
utilització gratu'1ta per part del personal deis Centres de 
Planificació familiar municipal. 

Article 43 
Quan es comprovi, sota control d'inspecció médica, 

d'ofici o a instancia del Comité de Seguretat i Higiene, 
que el lloc de treball o l'activitat prestada perjudica o 
pot perjudicar un determinat treballador, aquest sera 
traslladat a un altre lloc de treball de la seva categoría 
professional, amb la petició previa de l'interessat. 

Article 44 
El Comité de Seguretat i Higiene en el Treball estara 

format, en representació del personal, per 1 O membres, 
integrants de les centrals i associaéions sindicals i, en 
representació de I'Ajuntament, per les persones que 
aquest designi. 

El Comité de Seguretat i Higiene en el Treball té per 
objecte, entre d'altres, propasar a I'Ajuntament i en els 
seus diversos centres el perfeccionament de les condi
cions d'higiene i benestar i de la prevenció d'accidents i 
malalties professionals en el desenvolupament del treball. 

Aquest Comité determinara les normes del seu fun
cionament. 

CAPÍTOL VI 

CONDICIONS SINDICAL$ 

Article 45 
Capacitat 
L'Órgan de representació té capacitat jurídica per 

exercir accions administratives o judicials en tot alió 
relatiu a l'ambit de les seves competéncies per decisió 
majoritaria deis seus membres. 

Artícle 46 
Garantías í facultats de I'Organ de representacíó 
Els membres de I'Órgan de representació, com a 

representants legals deis treballadors, tindran les garan
ties i facultats següents: 
!:1) Audiencia de I'Órgan de representació en els casos 

que se segueixi expedient disciplinari a un d'ells. 
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b) La lliure expressió individual o col·legiada de les 
seves opinions en les matéries referents a l'esfera 
de la seva representació. 

e) Facultat de publicar i distribuir, sense perturbar el 
desenvolupament de la feina, les comunicacions 
d'interés professional, laboral i sindical. 

d) Garp.ntia de no s.er discriminat en la seva promoció 
econ6mico-professional pel que fa justament a l'exe
cució de la seva representació. 

En el cas que sigui necessaria la modificació de 
les condicions de treball, es tindra en compte la 
maxima estabilitat possible deis representants sin
dicals. 

Els canvis de llocs de treball o de condicions de 
trebal,l no podran basar-se en mesures arbitrarles o 
sancionadores. 

Es reconeix el dret d'audiéncia a qualsevol mem
bre de I'Órgan de representació que hagi de ser 
traslladat per necessitats del servei o per raons 
organitzatives. En el cas de trasllat deis citats mem
bres dins de la mateixa Area se seguiré. el procedi
ment administratiu per als trasllats realitzats entre 
dues Arees diferents. La citada garantía s'estendra a 
un any després del cessament efectiu com a carrec 
sindical. 

e) Disponibilitat de fins un total de 40 hores mensuals 
de les corresponents a la jornada de treball sense 
disminució de la seya retribució per a l'exercici de 
les funcions de representació. La utilització d'aques
tes hores haura de justificar-se mitjanc;:ant el procedi
ment establert a aquest efecte. 

f) Acumulació d'hores sindicals en la forma establerta 
en l'article següent: 

g) Tots els membres de I'Órgan de representació po
dran assessorar el personal afectat per aquest 
Acord en tates les qüestions i peticions de tata 
mena que es refereixin a la seva relació laboral amb 
la Corporació i a les obligacions i els drets derivats 
de la mateixa relació. 

Artícle 47 
Acumulació d'hores síndícals 
Els representants sindicals electes podran ter acumu

lació d'hores sindicals pero hauran d'especificar els que' 
cedeixin i els cessionaris; en aquest cas els que cedei
xen veuran disminu'lt el seu crédit en la mateixa quanti
tat de les cedides, i s'hauran d'establir i comunicar les 
cessions amb una antelació mínima de 30 dies naturals. 

Article 48 
Miljá.ns materials 
L'Ajuntament facilitara als Órgans de representació el 

local i els mitjans materials necessaris per al degut 
acompliment de les seves funcions. 

L'Ajuntament l)iurara a la Junta de Personal i al 
Comité d'Empresa les quantitats d'1 .650.000 pessetes i 
350.000 pessetes, respectivament, en concepte de 
fons anual per a despeses generals a justificar. Els 
lliuraments es taran trimestralment amb justificació pre
via de la quantitat lliurada amb anterioritat. 

Article 49 
Competencias de I'Organ de representació 
L'Organ de representació de tot el personal subjecte 

a aquest Acord tindra entre d'altres les competéncies 
següents: 
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1. Rebre informació en aquells assumptes de perso
nal que afectin el conjunt o un o diversos col·lectius i 
que suposin canvis respecte del régim anteriorment 
existent. 

2. Emetre informe, amb caracter preví, en el termini 
de 15 dies a partir de la comunicació, llevat que 
l'adopció de l'acord o resolució s'hagués de resoldre en 
un termini més breu, en els casos següents: 
a) Acords plenaris en matéria de personal 
b) Acords i resolucions que signiflquin una modificació 

del régim jurídic de premis i sancions. 
e) Acords í resolucions que impliquin una modificació 

del régim general de prestació del servei. 
d) En qualsevol altre tipus d'expedlent en matéria de 

personal que impliqui una modifícació del régim 
juridic vigent. 

3. Conéixer els models de nomenaments funCiona
ríais i deis contractes laborals. 

4. Rebre mensualment les estadístiques sobre tras
llats elaborats per I'Área de Personal, com tamb~ les 
altres estadístiques que sobre trasllats es puguin elabo
rar amb una altra periodicitat. 

5. Ser informal, abans de l'aprovació per I'Ajunta
ment, de !'oferta anual pública d 'ocupació i propasar el 
percentatge del torn de promoció interna per a cada 
convocatoria. 

6. Conéixer préviament, llevat en els casos d 'urgén
cia, a ti de poder emetre informe en el termini maxim de 
48 hores, les circulars i instruccions generals en matéria 
de personal. 

7. Rebre informació trimestral, sobre els rédits del 
complement de produclivitat, d'assisténcia i puntualitat 
d'horari, en qué figuraran les quanties deis descomptes 
corresponents. 

8. Designar, d'entre els seus membres, pera cada 
prova selectiva i préviament a la realització d 'aquesta 
prava, dos observadors, un amb caracter de titular i 
l'altre de suplen!, que podran assistir a totes les preves 
orals, escrites o practiques i a les deliberacions deis 
Tribunals de les respectivas convocatóries; a aquest 
efecte seran deslliurats, si escau, de la seva jornada 
laboral al marge de les hores sindicals a qué tinguin 
dret. 

Aquesls observadors, tindran dret que se'ls faciliti, si 
aixi ho sol·liciten, duplicats de les acles del Tribunal, i a 
examinar els exerclcis escrits realitzats· pels asplrants. 

El dret d'assisténcia a les deliberacions deis Tribu
nals comenc;ara a aplicar-se a partir de les convocató
ries de l'oterta pública d'ocupació de 1990. 

9. Formular les observacions que consideri perti
nents als projectes de bases per als concursos de 
provisió de llocs de treball 1 designar un representan! 
(titular i suplfmt) per formar part de la Junta de Valoració 
deis concursos amb veu i sense vot. 

Article 50 
Negociació cof.lectiva 
1. La representació deis membres de la Comissió 

Negociadora s'ajustara a la representativitat que les 
Organitzacions sindicals, professionals o coalicions re· 
conegudes en el Consistori tinguin dins de I'Órgan de 
representació. 

Hi podra participar un Assessor per central sindical, 
amb veu peró sense vol. 

· 2. Les hores dedicades a la negociació col ·lectiva 
no s'inclouran dins el crédit d'hores sindlcals de qué 
disposen els membres de I'Órgan de representació. 
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A aquest efecte computaran com a hores de negocia
ció totes les que comprenguin cadascuna de les 
jornades laborables d'aquells membres de I'Órgan de 
reprl'Jsentació que assisteixin a les sessions de nego
ciació. 

Article 51 
Obligacions sindicals 
L'Órgan de representació, amb independencia de la 

seva obligació de complir i respectar alió pactat en 
l'ambit de les seves competéncies. s'obliga expressa
ment a: 

1. Desenvolupar tasques. d'estudi, treball i assistén
cia a l'acció sindical deis treballadors. 

2. Guardar sigil professional, individualment i col ·lec
tivament en toles aquelles matéries que la Corporacló 
els faci saber amb caracter confidencial. 

3. Notificar a la Corporació qualsevol canvi de mem
bres que s'hi produeixi. 

Article 52 
Seccions sindicals 
La Corporació reconeix expressament les següents 

facultats per a les diferents Seccions slndicals i profes
sionals de I'Órgan de representació. 

1. Recolllr les reivindicacions económiques, profes
sionals, socials ·i sindicals deis diversos centres de 
treball i plantejar-les a la Corporació i al propi Órgan de 
representació. 

2. Representar 1 defensar els interessos de la seva 
organització sindical o deis seus afiliats i servir d 'instru
ment de comunicació entre la seva Organització i la 
Corporació. 

3. Garantir la no discriminació en la seva promoció 
económico-professional a causa justament de l'acom
pliment de la seva representació, 

4. Convocar assemblees en els centres de treball 
sempre que les circumstancies ho requerelxin. 

5. Disposar d'un crédlt de 120 hores i 300 hores 
mensuals repartldes proporcionalment segons el nom
bre de membres eligits en el Comité d'Empresa i la 
Junta de· Personal, respectivament. Per al gaudi d 'a
questes hores, s'hauran de designar les persones que 
en faran ús. 

Article 53 
Quota sindical 
Previa petició per escrit deis interessats es des

comptara, per mitja de la nómina, la quota de la 
Central sindical o Associació professional i la Corpo
ració !'abonara directament a les citades centr.als i as
sociacions. 

Artic/e 54 
Representants amb mandat d'aml:)it regional o su

perior 
1. Els representants del personal subjecte a aquest 

Acord que tinguin mandat en Organitzaclons d 'ambit 
regional o superior podran disposar d'un nombre d'ho
res sindicals addicionals per atendre l'esmentada repre
sentació i, en tot cas, pel temps necessari fixat en la 
convocatoria de les activitats per a les· quals siguin 
citats oficialment, sense que aixó suposi cap pérdua de 
la prima d'assisténcia i acompliment d 'horari. 

2. El President i el Secretari de I'Órgan de represen
tació tindran la mateixa consideració, a aquests efectes, 
que l'establerta per a carrecs nacionals. 
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Article 55 
Serveis mínims 
En situacions de vaga els serveis essencials per a la 

comunitat seran negociats entré la representació de la 
Corporació i la del personal en el marc basic de serveis 
mínims establerts. · 

Artic/e 56 
Garantía personal 
Es considerara aécident laboral, a tots els efectes, 

el que esdevingui al representant amb ocasió o com 
a conseqüéncia de l'acompliment deis carrecs elec
tius o de direcció de caracter sindical, com també els 
que s'esdevinguin en els desplac;:áments que duguin 
a terme en l'exercici de les funcions propies del 
carrec. 

Artic/e 57 
L'Órgan de representació o les Seccions Sindicals 

reconegudes podran convocar assemblees de caracter 
general o sectorial. 

Seran requisits per convocar una assemblea: 
a) Comunicar per escrit la seva convocatoria a la Coor

dinació de Personal, amb una antelació de dos dies 
habils. 

b) Indicar, en el citat escrit, 'l'hora i el lloc on es fara 
l'assemblea, l'ordre del dia i les dades de qui con-
voca. . 

Si abans de les 24 hores anteriors a la data de 
l'assemblea I'Administració no formulés objeccions mo
tivades, aquesta es podra dur a terme sense cap altre 
requisit posterior. 

Podran fer-se assemblees dins l'horari laboral, amb 
les condicions següents: 
a) La convocatoria es referira a la totalitat del col ·lectiu 

de qué es tracti . 
b) S'autoritzaran fins a un maxim de 7 hores mensuals, 

no acumulables mes a mes. 

CAPÍTOL VI/ 

COND/CIONS ESPECÍF/QUES DEL PERSONAL 
FUNCIONAR! 

Article 58 
En els casos de llicéncia per malatía superiors a 9 

mesas el funcionari es mantindra en situació de servei 
actiu, fins que pugui passar, si escau, a la jubilació per 
invalidesa o s'arbitri una fórmula adequada d'auxilis 
ecónomics. 

Excepte les objeccions que legalment slguin proce
dents de part de la persona interessada, una Comissió 
integrada pel Cap de la lnspecció Médica de Funciona
rls, un representan! de I'Area de Personal i un altre 
designat per la Junta de Personal podra emetre dicta
men sobre el tractament retributiu d'aquestes situa
cions. 

Article 59 
La Junta de Personal estara representada en el 

Consell General del PAMEM per 5 consellers represen
nts del ' personal municipal, afiliats al PAMEM, mem

bres de centrals sindicals que hagin obtingut represen
ció en les eleccions sindicals, segons criteri de 
roporcionalitat. 
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Article 60 
Per al personal que es trobi en situació de pensionis

ta de la MUNPAL per jubilació o invalidesa, qualsevol 
que sigui la data en qué van passar a aquesta situacló, 
I'Ajuntament garanteix una pensló mínima de 25.000 
pessetes mensuals quan s'acrediti no percebre quanti
tat igual o superior entre tots els seus ingressos passius 
com tampoc no percebre havers actius. 

Artic/e 61 
Per a tota classe de pensiOns causades a partir del 

primer de gener de 1980 I'Ajuntament garanteix que 
cap d'elles , en general, sera de quantia inferior al mínim 
corresponent a la de la mateixa classe de régim general 
de la Seguretat Social ; a aquest efecte la Corporació 
abonara al seu carrec les diferencies que procedeixin. 

Article 62 
Amb independencia d'alló establert en els dos arti

cles anteriors i pera tots els jubilats de la MUNPAL amb 
posterioritat al primer de gener de 1980 i que pertanyin 
a les categories professionals retribu'fdes en els grups O 
i E, I'Ajuntament atorgara les subvencions graciables 
següents : , 

1. 5.000 pessetes mensuals per als jubilats per haver 
complert l'edat reglamentaria. 

2. 7.000 pessetes mensuals per als jubilats per inca
pacitació permanent 

En qualsevol cas, es garanteix a tot aquest tipus de 
jubilats que cap pensió de jubllació, tant per invalidesa 
com forc;:osa per edat, sera de quantia inferior al salari 
mínim interprofessional; a aquest efecte la Corporació 
assumeix el compromís d'abonar subsidiariament al seu 
carrec les diferencies existents entre les pensions de 
las citada classe i l'indicat salari inínim aplicable en 
cada moment. S'estudiara i discutira en comissió parita
ria la possibilitat de concessió de subvencions gracia
bles a les pensions de vidu'ftat que no arribin a la 
quantia del salari mínim interprofessional. 

Article 63 
Les subvencions a qué es refereixen els compromi

sos precedents tenen per única finalitat reduir les dife
rencies entre les prestacions del régim de la MUNPAL i 
les que correspondrien al régim de la Seguretat Social, 
per la qual cosa es pacten com a absorbibles en funció 
de les indicades diferencies. 

D/SPOSICIONS ADDIC/ONALS 

Primera. Promoció interna 
L'accés a la subescala d'Administratius d'Administra

ció General es reserva en la seva integritat a la promo
ció interna durant la vigencia d'aquest Pacte, d'acord 
amb contingents anuals de 45 places per cada any deis 
tres de la seva durada, que podran ampliar-se en el cas 
que quedin desertes places de la convocatoria anterior. 

Segona. Fons de cultura i esports 
El fons a qué es refereix l'article 39 d'aquest Pacte 

sera dotat per al present exercici amb la quantitat de 
3.600.000 pessetes revalorables per als exercicis se
güents en el mateix percentatge. 

Tercera. Les dotacions a qué es refereix l'article 29 
d'aquest Pacte es fixen en 50.000.000 de pessetes per 
a aquest exercici, amb les quals es cobriran els casos 
de substitució, tant de llocs de treball de personal 
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laboral com funcionarial, revalorant-se per als exercicis 
següents segons l'increment de la massa salarial. 

0/SPOS/CIONS TRANSITÓRIES 

Primera 
1. L'Ajuntament assumeix la linia d'homologació pro

gressiva respecte al personal docent de la Generalitat, \ 
continuant el procés d'equíparació retributiva amb 
aquest. 

També es tindra en compte aquest criteri general 
d'homologació en el cas que una reforma de !'estructu
ra del Cataleg de llocs de treball i de la Plantilla fes 
possible la revisió de la situació actual. 

2. De la mateixa manera, s'assumeix idéntic procés 
per al personal sanitari municipal. A tal cfocte, es 
convocara a la Comissió Mixta de Sanitat constitu'fda 
per representants del Comité d'Empresa de I'IMAS i els 
representants de la Junta de Personal de I'Ajuntament, 
en el termini d'un mes següent a l'aprovació de les 
corresponents modificacions salaríais per part de la 
Generalitat de Catalunya. 

Segona 
Fans de Pensions. Es constitueix una Comissió Mixta 

Ajuntament-Órgans de representació del personal per a 
l'estudi d'un pla de pensions que pugui originar la 
constitució d'un fans d'acord amb les disposicions de 
la Llei i els Reglaments corresponents. En el si d'aques
ta Comissió Mixta, I'Ajuntament es compromet a pre
sentar un estudi previ de viabilitat abans de 1'1 de julio! 
de 1989. 

Tercera 
Segons alió establert en I'Annex VI, de Regularització 

de les contractacions de personal no inclós a la planti
lla, deis Acords subscrits el 31 de maig de 1988 entre 
les representacions de I'Ajuntament i del seu personal, 
es confirma que abans del 31 de maig de 1989 queda
ra resolt l'estudi que afecta els grups següents: APTS, 
Barkeno, Associació pera la igualtat de la dona, APTIJ i 
Becaris de museus. 

O u arta 
L'Ajuntament abonara, en una única paga de carac

ter no consolidable respecte a exercicis futurs, les 
quantitats establertes en l'article 17 del RD Llei 3/89, al 
personal que en les seves retribucions no va superar, 
en !'anterior exercici de 1988, l'increment salarial del 
4%. 

Cinquena 
Els acords a qué pugui arribar-se en la negociació 

entre I'Ajuntament, el Patronat de I'Orquestra Ciutat de 
Barcelona i la representació legal del personal, es 
consideraran com annex a aquest Acord del qual for
maran part. 

Sise na 
Relació de llocs de treball. L'Ajuntament iniciara im

mediatament els treballs per a la transformació del 
Cataleg de les Relacions de llocs de treball previstos en 
l'artlcle 15 de la Llel 30/1984 a l'espera de la fixació per 
via reglamentaria de les normes basiques pera l'elabo
ració de les indicades Relacions d'acord amb alió 
establert en els articles 90.2 de la Llei 7/85, 1265.4 del 

_ Reial Decret Legislatiu 781 /86 i disposició transitoria 2a 
del Reial Decret 861/86. 

L'Ajuntament donara compte de la situació d'aquests 
treballs, el desembre de 1989, pera la seva discussió 
amb I'Órgan de representació del personal. 
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Semestralment i durant la vigencia d'aquest Acordes 
donara compte a la representació del personal, pera la 
seva discussió, de les modificacions i avanc;:aments 
relatius a aquesta materia. 

Setena 
Durant el present exercici, I'Ajuntament negociara 

amb I'Órgan de representació les oportunes reformes a 
introduir en el sistema vigent de la provisió de llocs de 
treball mitjanc;:ant concursos interns. 

Vuitena 
El Cataleg corresponent a aquest exercici incloura 

coma llocs singularitzats Eils de Técnic Mitja d'Arquitec
tura i Enginyeria qualificats amb nivell 18 i Delineant 
Projectista amb el nivell 16, Mestres Guarnicioners, 
Ferrador i de Banda de la Guardia Urbana, com també 
la modificació de nivell prevista en els Annexos cor
responents a Guardia Urbana i Servei d'Extinció d'ln
cendis i Salvament o en les taules salaríais. 

L'Ajuntament elaborara un estudi deis llocs de treball 
deis Serveis Personals i d'lnformadors que per la seva 
especial qualificació técnica requereixin la seva singula
rització. 

Annex 1 

DISTRIBUCIÓ DEL FONS SECTORIAL 1989 

1. El fans de 1 04 milions de pessetes per a assump
tes de caracter sectorial es distribuira de la manera se
güent: 

a) Pel que fa a la quantitat de 23.200.000 pessetes, 
s'aplicara a la cobertura de les millares de classificació 
de llocs de Cataleg, acordats en el present Pacte Con
veni. · 

b) Pel que fa a la quantitat de 80.800.000 pesse
tes, s'aplicara a la millora deis complements especí
fics que a continuació s'indica, segons la distribució 
següent: 

Per a 1 'específic de festivitat ............. .. 
Pera l'específic de nocturnitat .... ... ... .. 
Peral de perillositat .... ...... ..... .......... .. .. 
Peral d'emergéncies socials ............. .. 
Total ........................................ .......... . .. 

Annex 11 

37.481.409 
30.304.039 

6.507.276 
6.507.276 

80.800.000 

COMPLEMENT ESPECÍFIC DE PENOSITAT 

Integra els factors següents: 

A) Festivitat 
Afecta el personal d'horari laboral habitual que 

inclou de manera regular dies festius, i es distribueix 
en les tarifes següents: 

Tarifa 1. Per a mitjanes anuals fins a 3 festius any, 
3.430 pessetes, (245 pessetes mensuals). 

Tarifa 2. Per a mitjanes anuals de 4 a 15 festius 
any, 17.178 pessetes, (1.227 pessetes mensuals). 

Tarifa 3. Per a mitjanes anuals de 16 a 27 festius 
any, 37.787 pessetes, (2.699 pessetes mensuals). 

Tarifa 4. Per a mitjanes anuals de 28 a 39 festius 
any, 56.686 pessetes, (4.049 pessetes mensuals). 

Tarifa 5. Per a mitjanes anuals de 40 o més festius 
any, 77.294 pessetes, (5.521 pessetes mensuals). 
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8) Noctumitat 
Afecta el personal la jornada laboral del qual inclo

gui , de manera regular , hores nocturnes, consideran! 
com a tals les compreses entre les 22 i les 6 hores, i 
es dlstr-ibueix segons les tarifes següents: 

Tarifa 1. Per a mitjanes diaries de 2 hores noctur· 
nes. 30.31 O pessetes, (2.165 pessetes mensuals) . 

Tarifa 2. Per a mitjanes diMes entre 2 i 4 hores, 
65.212 pessetes anuals, (4 .658 pessetes mensuals) . 

Tarifa 3. Per a mitjanes diaries entre 4 1 6 hores, 
108.654 pessetes anuals, (7.761 pessetes mensuals). 

Tarifa 4. Pera mitjanes diaries superiors a 6 hores, 
152.096 pessetes anuals, (1 0.864 pessetes men
suals). 

C) Oespla<;aments · 
Afecta el personal adscrit a llocs de treball que es 

trobin situats en centres no coberts per la xarxa 
urbana de transports. 

lmport, 38.010 pessetes anuals, (2.715 pessetes 
mensuals). 

O) Menyscapte de diners 
Afecta el personal el !loe de treball del qual consls

teix en la prestació habitual de servei de caixa i recap
tació . 

lmport, 25.354 pessetes anuals, (1.811 p~ssetes 
mensuals): 

E) Emerg€mcies socíals 
Afecta el personal adscrit específicament a la cobertura 

permanent de situacions de risc i emergencias. 
lmport, 79.016 pessetes anuals, (5.644 pessetes 

mensuals). 

COMPLEMENT ESPECÍFIC DE PERILLOSITAT 

lmports anuals 
Afecta el personal l'activitat regular del qual es de

senvolupa en !loes de trebali d'especial i ciara peri/losi
tat o toxicitat. 

En proporció a la intensitat d'aquests factors s'ator
guen les tarifes 1 i 2, comprenent la primera la totalitat 
de la quantitat assignada l la segona la meitat. 

Tarifa 1. lmport, 75.222 pessetes anuals, (5.373 pes· 
setes mensuals). 

Tarifa 2. lmport, 37.618 pessetes anuals, (2.687 pes
setes mensuais). 

COMPLEMENT ESPECÍFIC D'ESPECIAL 
INCOMPA TIBILJT A T 

Afecta el personal de la Guardia pel que fa a la Llei 
de Cossos i Forces de Seguretat. 

La tarifa vigent per al présent exercici és de 153.412 
pessetes anuals, (10.958 pessetes mensuals). 

Annex 111 

ACORDS MESA SECTORIAL GUB 

1. Jornada 
Unificació de l'horari en cómput anual per a la GUB 

1.736 hores;any, i implantació d'aquest amb 
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efecte de 1'1 de gener de 1990, amb estudi preví de la 
seva configuraci6 concreta. 

S'acorda la no-reducció d'horaris de 40 a 35 hores 
per decisió unilateral. 

2. Tras/lats 
Es tara saber als representants sindicals, en mesa 

sectorial de la GUB o en grups de trebali , deis trasllats 
efectuats, com també de les sol·licituds rebudes. 

3. Serveis extraordinaris 
Es garanteix el dret al gaudi de la testa setmanal, en 

la data preestablerta, sense perjudici de la realltzaci6 de 
serveis extraordinaris, que en tot cas s'intentara cobrir 
al 100 % per personal voluntari. · 

Es tendira a la reducció del volum de serveis extraor
dinaris, límitant-ios ais imprescindibles, adequant les 
dotacions al mínim necessari i optimitzant al maxim 
possible l'aprofitament del personal que realitzi servei 
ordinari. 

Per garantir l'acompliment de !'anterior, es crea una 
comissió de control de serveis extraordinaris, de carac
ter paritari, que estudiara els criteris 1 efectuara mensual
ment el seguiment de l'aplicació efectiv? deis compro
misos indicats. 

4. Reciclatge i formacíó protessional 
. Els programes de reciclatge garantiran dues hores 

setmanals exclosos els programes d'educació tlsica. 
5. Festes en període vacacional 
Duran! el període de descans anual per vacances 

estivals corresponents al present exercici , tindran ca· 
racter recuperable les testes setmanals que superin .la 
vuitena. 

6. Assessorla jurldica 
L'Administració assumeix el compromís de potenciar 

els serveis d'assessoria jurídica de la Guardia Urbana. 
7. Responsabilitat civil 
Es discutiran en la mesa sectorial de la GU els casos 

de discrepancia sobre l'abonament de sancions judi
cials de naturalesa pecuniaria, per casos ocurreguts en 
acte de servei. 

8. Segona activitat 
Abans del15 de julio!, I'Administraci6 presentara a la 

mesa sectorial de GU un projecte de oonfiguraci6 per 
als anys de vigencia del conveni, de les plantilles de 
Primera i Segona activitat de la GU. 

9. Pla de carrera professional 
En el marc de la Comlssió Técnica de Coordinació de 

Policies Locals, I'Ajuntament activara el redacta! d'un 
esborrany de Llei de Promoció 1 Formació en les Poli· 
cies Locals, on figuri el pla de la carrera professional 
d'acord amb alió establert en la LOCFS 1 també en la 
Llei de la Funció Pública. 

1 O. Vestuari 
La Comissió recentment coristitu'fda a l'efecte, .amb 

participació sindical, sera l'órgan que garanteixi el pun
tual acompllment deis terminis de· lllurament de les 
peces d 'uniforme, com també d'efectuar l'adequat con· 
trol de la qualitat i ldone'ltat d'aquestes, segons les 
disponibilitats pressupostaries 1 la seva optimltzació. 

11 . Serveis de vigilancia nocturna 
S'acorda que els serveis de vigilancia nocturna, i 

aquells que es duguin a terme en llocs confiictius, siguin 
efectuats per parelles. 

12. Prolongació de jornada 
En els casos de prolongació de jornada per necessi· 

tat del servei. s'estableix un módul retrlbutiu que es fixa 
en 1 .400 pessetesjhora, sota les consideracions se
güents: 
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1 . No es computaran prolongacions inferiors a 20 mi
nuts. 

2. Es considerara la fracció superior als primers 20 
minuts com una hora completa a efectes retributius. 

13. Supressió de festius 
En el cas de supressió del deslliurament de dia festiu , 

aquest, en la mesúra que sigui possible i sempre que 
les necessitats del servei ho permetin , sera recuperat 
també en festiu . 

14. Ccimissió de seguretat i higiene 
S'acorda constituir una Comissió de Seguretat i Higie

ne propia de la GU. 
15. Complement específic d' incompatibilitat 
Segons alió establert en l'annex 11 deis acords subs

crits entre els representants de I'Ajuntament i del seu 
personal el passat ·31 de maig de 1988, s'estableix un 
complement específic per !'especial incompatibilitat de
rivada de la Llei de Cossos i Forces de Seguretat, per al 
personal de la Guardia Urbana, en quantia equivalent a 
un 13 per cent sobre la retribució íntegra del lloc base 
de Guardia Urba (sou base més complement de desti
nació, més complements específics d'equiparació i 
dedicació) amb un calendari d'aplicació en els termes 
següents: 
- A partir de 1' 1 de gener de 1989: 25 per cent 
- A partir de 1'1 de gener de 1990: 20 per cent 
- A partir de 1' 1 de gener de 1991 : Aplicació íntegra 

L'Ajuntament modulara !'exigencia de !'especial in
compatibilitat a que es refereix aquest Pacte, de forma 
que coincideixi amb l'aplicació íntegra del complement 
específic. Fins a l'esmentat moment, la inclusió en el 
regim d'especial incompatibilitat qu~ dóna dret a rebre el 
complement específic, d'acord amb el calendari anterior, 
el personal afectat !'efectuara en forma voluntaria. 

AnnexiV 

ACORDS MESA SECTORIAL DEL SEIS 

1. Horari 
a) La nova distribució de jornada ( 4 x 4, de 12 hores), 
· s'iniciara 1'1 de maig de 1989 

Es constitueix una comissió per efectuar un qua
drant anual en que es recolli el gaudi de les 22 testes 
extres necessaries per a no sobrepassar les 1 . 736 
hjany, sobre la programació anual. 

b) Es faran, com a mitjana, 1.736 hjany per persona a 
fi d'evitar l'acumulació d'hores. 

e) Una quinzena de les vacances es gaudira en julio! o 
agost. 

d) Es respectaran els mínims de personal actualment 
establerts. 

e) Es determinara la realització d'un període de reciclat
ge de set' hores durant deu dies habils, és a dir, 70 
hjany. En aquest període s'admet que pugui trencar-
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se el regim d'horari estandard (ésa dir, menys de 12 
hores cessament temporal del régim dies-nits etc.) 

f) Queden suprimits els doblatges. 
g) Quant a les permutes de testes, s'autoritzen 30 a 

l'any, entenent-se que durant els períodes de reci
clatge queden suprimides. 

La realització de tals permutes no implicara que 
es facin més de 6 dies de treball seguits . 

h) Les recuperacions queden absolutament supedita
des als temes de mantenlment de mínims i possibili
tant el període de reciclatge. 

2. Prolongació de jornada 
En els casos de prolongació de jornada per necessi

tat del servei, s'estableix un módul retributiu que es fixa 
en 1.400 pessetes , sota les consideracions següents: 

1 . No es computaran prolongacions inferiors a 20 mi
nuts. 

2. Es considerara la fracció superior als 20 minuts 
primers com una hora completa a efectes retributius. 

3. Promoció 
S'acorda convocar, mitjangant concurs-oposició res

tringit, tan aviat com sigui possible, les places següents: 
oficial (3), suboficial (9) , adequant les corresponents a 
sergent i caporal a la proporció 1 :6 (per a caporals) i 
1:12 (per a sergents) respecte a la plantilla d' intervenció 
al llarg de la vigencia d 'aquests Pactes. 

S'acorda que, per participar en les convocatóries de 
places de promoció interna a efectuar durant 1989, no 
s'exigira el curs de capacitació. 

4. Personal de nou ingrés 
Els exercicis d'accés a la categoría de .Bombers 

contindran proves practiques de caracter eliminatori de 
coneixements propis deis .oficis de paletes, conductors 
electricistes o bufadors. 

5. Bugaderia 
S'acorda traslladar aquesta sol ·licitud peral seu estu

di, a la Comissió de Seguretat i Higiene del SEIS. 
6. Cataleg 

- Caps de Guardia. Es garantiré., en tot cas, !'equipara
ció retributiva amb els oficials, per la via del comple
ment específic. 

- Es crea el lloc de treball de Técnic sanitari del SEIS, 
amb nivel! 18. 

- Es crea el lloc de treball de Caporal del SEIS, respon
sable de pare o d'intervenció, classificat amb el nivel! 
16, i amb un complement específic de 26.540 pesse
tes mensuals, en base 88. S'adscriura a aquest lloc 
singularitzat el personal de lloc base corresponent, 
que assumeixi efectivament aquestes responsabili· . 
tats , i durant•el periode en qué les exerceixi. 
7. Específic d'emergéncies socials 
En aplicació deis acords, de 31 de maig de 1988, 

entre les representacions de I'Ajuntament i el seu perso
nal , s'aplicara al personal del SEIS adscrit a la cobertura 
permanent de risc i emergencia, el complement especí
fic de penositat d'emergéncies socials. 
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TAULES RETRIBUTIVES DI; LLOC BASE 

Retribucions anuals 1989 

Lloc base H Grup . So u Nivell Complement Especlfic Especlfic Total Comple· Total Trien ni 
base destinaci6 equiparaci6 dedicaci6 lloc ment per- personal 

basa son al 

Técnic superior d'Administraci6 30 A 1 391.304 20 475.262 459.082 2.325.648 2.325.648 
Arquitectura i Enginyeria, Medici- 35 1.623.188 554.472 535.596 2.713.256 2.713.256 62.300 
na, Farmácia, Veterinária, Cién- 40 1.623.188 554.472 535.596 387.608 3.100.864 3.100.864 
cies, Art i Historia, Educació, 
Economia, lnformaci6, lnformáti-
ca, Organització 1 Dret, Catedrá-
tic Conservatorl Música 

T écnic Superior Proles sor aspe- 30 A 1.391.304 20 475.262 173.782 2.040.348 2.040.348 
cial de Conservatori, Orquestra i 35 1.623.188 554.472 202.746 2.380.406 2.380.406 62.300 
Banda 40 1.623.188 554.472 202.746 340.058 2.720.464 2.720.464 

T écnic Mitjá Arquitectura, Engi- 30 8 1.180.848 16 378.175 165.857 1.724.880 1.724.880 
nyeria i Informática i Organitzaci6 35 1.377.656 441.204 193.500 2.012.360 2.012.360 49.840 

40 1.377.656 441.204 193.500 287.480 2.299.840 2.299.840 

Gestor d'Administracio General, 30 8 1.180.848 16 378.175 27.077 1.586.100 1.586.100 
Técnic Mitjá d'Educaci6, Cién- 35 1.377.656 441 204 31 .590 1.850.450 1.850.450 49.840 
cies socials, Ciéncies, Bibliolo- 40 1.377.656 441.204 31.590 264.350 2.114.800 2.114.800 
gia, Art i Historia, i Professor Au-
xiliar Conservatori Música 

T écnic Mitja Sanitat 30 B 1.180.848 14 329.626 26.618 1.537.092 1.537.092 
35 1.377.656 384.564 31.054 1.793.274 1.793.274 49.840 
40 1.377.656 384.564 31.054 256.182 2.049.456 2.049.456 

Técnic Auxiliar d'Educaci6 i Pue- 30 e 880.224 14 329.626 221.426 1.431.276 1.431.276 
ricultura 35 1.026.928 384.564 258.330 1.669.822 1.669.822 37.380 

40 1.026.928 384.564 258.330 238.546 1.908.368 1.908.368 

Encarregat 30 e 880.224 16 378.175 127.925 1.386.324 7.252 1.393.576 
35 1.026.928 441.204 149.246 1.617.378 8.456 1.625.834 37.380 
40 1.026.928 441 .204 149.246 231.054 1.848.432 9.674 1.858.106 

Técnic Auxiliar Arquitectura, En- 30 e 880.224 14 329.626 142.982 1.352.832 1.204 1.354.036 
ginyeria i lnformatica 35 1.026.928 384.564 166.812 1.578.304 1.414 1.579.718 37.380 

40 1.026.928 384.564 166.812 225.472 1.803.776 1.596 1.805.372 

T écnic Auxiliar da Sanltat 30 e 880.224 12 281.057 141.211 1.302.492 32.494 1.334.986 
35 1.026.928 327.900 164.746 1.519.574 37.912 1.557.486 37.380 
40 1.026.928 327.900 164.746 217.082 1.736.656 43.330 1.779.986 

Administratiu d'Administraci6 Ge- 30 e 880.224 14 329.626 90.062 1.299.912 53.382 1.353.294 
naral 35 1.026.928 384.564 105.072 1.516.564 62.272 1.578.836 37.380 

40 1.026.928 384.564 105.072 216,652 1.733.216 71.162 1.804.378 

T écnic Auxiliar lnstitucions Cultu- 30 e 880.224 14 329.626 105.986 1.315.836 20.608 1.336.444 
rals i Activitats socials 35 1.026.928 384.564 123.650 1.535.142 24.038 1.559.180 37.380 

40 1.026.928 384.564 123.650 219.306 1.754.448 27.468 1.781.916 

Capella 30 e 880.224 12 281.057 105.523 1.266.804 20.608 1.287.412 
35 1.026.928 327.900 123.110 1.477.938 24.038 1.501.976 37.380 
40 1.026.928 327.900 123.110 211.134 1.689.072 27.468 1.716.540 

Auxiliar Pn\ctic Arquitectura i En- 30 D '719.748 12 281.057 283.951 1.284.756 20.258 1.305.014 
glnyaria 35 839.706 327.900 331.276 1.498.882 23.632 1.522.514 24.948 

40 839.706 327.900 331.276 214.126 1.713.008 27.020 1.740.028 

Mestre Capatas 30 D 719.748 14 329.626 222.494 1.271 .868 1.271.868 
35 839.706 384.564 259.576 1.483.846 1.483.846 24.948 
40 839.706 384.564 259.576 211 .978 1.695.824 1.695.824 

Conductor i Sanitari Conductor 30 o 719.748 12 281.057 200.647 1.201.452 62.006 1.263.458 
35 839.706 327.900 234.088 1.401.694 '72.338 1.474.032 24.948 
40 839.706 327.900 234.088 200.242 1.601.936 82.670 1.684.606 

Au)(illar d'Administraci6 General 30 o 719.748 12 281.057 187.819 1.188.624 33.992 1.222:616 
35 839.706 327.900 219.122 1.386.728 39.648 1.426.376 24.948 
40 839.706 . 327.900 219.122 198.104 1.584.832 45.318 1.630.150 
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Lloc base H Grup So u Nivell Complement Especific Específic Total Comple· Total Trienni 
base destinació equiparació dedlcació lloc ment per- personal 

base son al 

Auxiliar Pnictic Serveis Socials 30 D 719.748 12 281.057 187.819 1.188.624 1.188.624 
35 839.706 327.900 219.122 1386.728 1.386.728 24.948 
40 839.706 327.900 219.122 198.104 1.584.832 1.584.832 

Oficial d'Oficis 30 D 719.748 12 281.057 162.979 1.163.784 1 '163.784 
35 839.706 327.900 190.142 1.357.748 1.357.748 24.948 
40 839.706 327.900 190.142 193.964 1.551.712 1.551.712 

Auxiliar Practic de Serveis T ec- 30 D 719.748 12 281.057 135.499 1.136.304 20.328 1.156.632 
ni es 35 839.706 327.900 158.082 1.325.688 23.730 1.349.418 24.948 

40 839.706 327.900 158.082 189.384 1.515.072 27.118 1.542.190 

Auxiliar de Cllnica i Pnktic Sani- 30 D 719.748 12 281.057 119.518 1.120.323 20.328 1.140.651 
tari 35 839.706 327.900 139.440 1.307.046 23.730 1.330.776 24.948 

40 839.706 327.900 139.440 186.718 1.493.764 27.118 1.520.882 

Radiotelefonista 30 D 719.748 12 281.057 119.659 1.120.464 73.738 1.194.202 
35 839.706 327.900 139.602 1.307.208 86.016 1.393.224 24.948 
40 839.706 327.900 139.602 186.744 1.493.952 98.294 1.592.246 

Subaltern d'Administració Gene- 30 E 657.048 10 232.539 217.449 1.107.036 45.962 1.152.998 
ral i Ajudant d'Oficial d'Oficis 35 766.556 271.296 253.690 1.291.542 53.620 1.345.162 18.704 

40 766.556 271.296 253.690 184.506 1.476.048 61.278 1.537.326 

Operari 30 E 657.048 8 208.255 192.281 1.057.584 27.384 1.084.968 
35 766.556 242.964 224.328 1.233.848 31.962 1.265.810 18.704 
40 766.556 242.964 224.328 176.264 1.410.112 36.512 1.446.624 

Retribucions anuals 1989 

GU i SEIS 

Lloc base H Grup So u Nlvell Complement Especlfic res- Especlfic Especific Total Total Trienni 
base destinació ponsabilitat equiparació dedicació lloc personal 

base 

Sois-Inspector Guardia Urbana 30 A 1.391.304 26 754.725 756.495 2.902.524 2.902.524 
35 1.623.188 880.512 882.578 3:386.278 3.386.278 62.300 
40 1.623.188 880.512 882.578 593.264 3.979.542 3.979.542 1 

Oficial Guardia Urbana i Servei 30 A 1.391.304 24 630.103 374.525 2.395.932 2.395.932 
d'Extinció d'lncendis i Salvament 35 1.623.188 735.120 436.946 2.795.254 2.795.254 62.300 

40 1.623.188 735.120 436.946 557.298 3.352.552 3.352.552 

Sots-Oficial Guardia Urbana i Ser- 30 e 880.224 22 551.078 254.038 1.685.340 1.685.340 
vei d'Extlnció d'lncendis i Salva· 35 1.026.928 642.924 296.378 1.966.230 1.966.230 37.380 
ment 40 1.026.928 642.924 296.378 420.532 2.386.762 2.386.762 

Sergent Guardia Urbana i Servei 30 e 880.224' 20 475.262 160.054 1.515.540 1.515.540 
d'Extinció d'lncendis i Salvament 35 1.026.928 554.472 186.730 1.768.130 1.768.130 37.380 

40 1.026.928 554.472 186.730 402.892 2.171.022 2.171.022 

Caporal Guardia Urbana i Servei 30 D 719.748 16 .378.175 259.037 1.356.960 1.356.960 
d'Extincló d'lncencjis i Salvament 35 839.706 441.204 302.210 1.583.120 1.583.120 24.948 

40 839.706 441.204 302.210 376.194 1.959.314 1.959.314 

Guardia Urbé. i Bomber 30 D 719.748 14 329.626 200.462 1.249.836 1.249.836 
35 839.706 384.564 233.872 1.458.142 1.458.142 24.948 
40 839.706 384.564 233.872 374.962 1.833.104 1.833.104 
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Retribucions mensuals 1989 

Lloc base H Grup Sou Nivel! Complement Especlfic Especlfic Total Comple- Total per- Trienni Hora Cotitzacions MUNPAL 
base destinacio equiparació dedicacio lloc ment per- son al extra 31-XII-1986 Trienni 1+1987 

base sonal , 

Técnic superior d'Administració 30 A 99.379 20 33.947 32.793 166.119 166.119 
Arquitectura i Enginyeria, Medici- 35 115.942 39.605 38.257 193.804 193.804 4.450 844 130.815 5.325 238.580 
na, Farmacia, Veterinaria, Cién- 40 115.942 39.605 38.257 27.686 221.490 221.490 
cies, Art i História, Educació, 
Economia, lnformació, lnformati-
ca, Organització i Dret, Catedra-
tic Conservatori Música 

T écnic Superior Professor espe· 30 A 99.379 20 33.947 12.413 145.739 145.739 
cial de Conservatori, Orquestra i 35 115.942 39.605 14.482 170.029 170.029 4.450 732 126.285 5.325 238.580 
Banda 40 115.942 39.605 14.482 24.290 194.319 194.319 

T écnic Mitja Arquitectura, Engi· 30 B 84.346 16 27.013 11.847 123.206 123.206 
nyeria i lnformatica i Organització 35 98.404 31.515 13.821 143.740 143.740 3.560 662 103.132 4.260 199.616 

40 98.404 31.515 13.821 20.534 1,64.274 164.274 

Gestor d'Administració General, 30 B 84.346 16 27.013 1.934 113.293 113.293 
Técnic Mitja d'Educació, Cién- 35 98.404 31.515 2.256 132.175 132.175 3.560 622 103.132 4.260 199.616 
cies socials, eiéncies, Bibliolo- 40 98.404 31.515 2.256 18.882 151.057 151 .057 
gia, Art i História, i Professor Au-
xiliar Conservatori Música 

Técnic Mitja Sanitat . 30 B 84.346 14 23.545 1.901 109.792 109.792 
35 98.404 27.469 2.218 128.091 128.091 3.560 622 103.132 4.260 199.616 
40 98.404 27.469 2.218 18.299 146.390 146.390 

T écnic Auxiliar d'Educació i Pue- 30 e 62.873 14 23.545 15.816 102.234 102.234 
ricultura 35' 73.352 27.469 18.452 119.273 119.273 2.670 578 84.179 3.196 151.889 

40 73.352 2.7.469 18.452 17.039 136.312 136.312 

Encarregat 30 e 62.873 16 27.013 9.137 99.023 518 99.541 
35 73.352 31.515 10.660 115.527 604 116.131 2.670 568 84.179 3.196 151.889 
40 73.352 31.515 10.660 16.504 132.031 691 132.722 

Técnic Auxiliar Arquitectura Engi- 30 e 62.873 14 23.545 10.213 96.631 86 96.717 
nyeria i lnformatica 35 73.352 27.469 11.915 112.736 101 112.837 2.670 561 78.742 3.196 151.889 

40 73.352 27.469 11.915 16.105 128.841 114 128.955 

T écnic Auxiliar de Sanitat 30 e 62.873 12 20.075 10.087 93.035 2.321 95.356 
35 73.352 23.421 11.768 108.541 2.708 111.249 2.670 554 78.742 3.196 151 .889 
40 73352 23.421 11.768 15.506 124.047 3.095 127.142 

Administratiu d'Administraci6 Ge- 30 e 62.873 14 23.545 6.433 92.851 3.813 96.664 
neral 35 73 352 27 469 7 505 108 326 4448 112774 2 670 549 78 742 3196 151 889 

40 73.352 27.469 7.505 15.475 123.801 5.083 128.884 

Técnic Auxiliar d'lnstitucions eul- 30 e 62.873 14 23.545 7.570 93.988 · 1.472 95.460 
lurals i Activitats Socials 35 73.352 27.469 8.832 109.653 1.717 111.370 2.670 530 78.742 3.196 151.889 

40 73.352 27.469 8.832 15.665 125.318 1.962 127.280 

Cap ella 30 e 62.873 12 20.075 7.538 90.486 1.472 91.958 
35 73.352 23.421 8.794 105.567 1.717 107.284 2.670 530 78.742 3.196 151.889 
40 73.352 23.421 8.794 15.081 120.648 1.962 122.610 

Auxiliar Pnktic d'Arquitectura i 30 D 51.411 12 20.075 20.282 91 .768 1.447 93.215 
Eoglnyerla 35 59.979 23.421 23.663 107.063 1.688 108.751 1.782 530 64.505 2.130 120.170 

40 59.979 23.421 23.663 15.295 122.358 1.930 124.288 

MOalfe Capetas 30 D 51.411 14 23.545 15.892 90.848 90.848 
35 59.979 27.469 18.541 105.989 105.989 1.782 520 64.505 2.130 120.170 
40 59.979 27.469 18.541 15.141 121.130 121.130 

" ConduotOf i Sanitari Conductor 30 D 51.411 12 20.075 14.332 85.818 4.429 90.247 

~ 35 59.979 23.421 16.721 100.121 5.167 1 05.288 1.782 515 64.505 2.130 120.170 
4'0 59.979 23.421 16.721 14.303 114.424 5.905 120.329 

~~lar d'Administraci6 General 30 o 51.411 12 20.075 13.416 64.902 2.428 87.330 

~ 
35 59.979 23.421 15.652 99.052 2.832 101.884 1.782 502 6~.694 2.130 120.170 
40 59.979 23.421 15.652 14.150 113.202 3.237 116.439 

~ar Practic de Serveis Socials 30 D 51.411 12 20.075 13.416 84.902 84.902 

J 35 59.979 23.421 15.652 99.052 99.052 1.782 502 62.694 130 120.170 
40 59.979 23.421 15.652 14.150 113.202 113.202 

~ 

'~~-~- -~~ 
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Lloc base H Grup So u Nivel Complement Específic Específic Total Comple· Total per- Trienni Hora Cotilzacions MUNPAL 
base destinació equiparació dedicació lloc ment per- son al extra 31-XII-1986 Trienni 1+1987 

base son al 

Oficial d'Oficis 30 D 51.411 12 20.075 11.641 83.127 83.127 
35 59.979 23.421 13.582 96.982 96.982 1.782 497 62.694 2.130 120.170 
40 59.979 23.421 13.582 13.855 110.837 110.837 

Auxiliar Practic de Serveis T éc- 30 D 51.411 12 20.075 9.679 81.165 1.452 82.617 
nics 35 59.979 23.421 11.292 94.692 1.695 96.387 1.782 491, 62.694 2.130 120.170 

40 59.979 23.421 11.292 13.527 108.219 1.937 110.156 

Auxiliar de Clínica i Practic Sani- 30 D 51 .411 12 20.075 8.537 80.023 1.452 81.475 
tari 35 59.979 23.421 9.960 93.360 1.695 95.055 1.782 491 62.694 2.130 120.170 

40 59.979 23.421 9.960 13.337 106.697 1_.937 108.634 

Radiotelefonista 30 D 51.411 12 20.075 8.547 80.033 5.267 85.300 
35 59.979 23.421 9.972 93.372 6.144 99.516 1.782 485 62.694 2.130 120.170 
40 59.979 23.421 9.972 13.339 106.711 7.021 113.732 

Subaltern d'Administració Gene- 30 E 46.932 10 16.610 15.532 79.074 3.283 82.357 
ral i Ajudant d'Oficial d'Oficis 35 54.754 19.378 18.121 92.253 3.830 96.083 1.336 467 57.250 1 .597 102.454 

40 54.754 19.378 18.121 13.179 105.432 4.377 109.809 

Operari 30 E 46.932 8 14.876 13.734 75.542 1.956 77.498 
35 54.754 17.355 16.023 88.132 2.283 90.415 1.336 440 54.533 1.597 102.454 
40 54 754 17.355 16.023 12.590 100.722 2.608 103.330 

Retrlbucions mensuals 1989 

GU i SEIS 

Lloc base H Grup So u Nivell Complement Especific Especlfi~ Especific Total Total persa- Trienni Hora Cotilzacions MUNPAL 
base destinació equipa· responsa- dedicació no e Ral extra 31-XII-1986 Trienni 1+1987 

ració bilitat base 

Sois-Inspector Guardia Urbana · 30 A 99.379 26 53.909 54.035 207.323 207.323 
35 115.942 62.894 63.041 241.877 241.877 4.450 732 126.285 5.325 238.580 
40 115.942 62.894 63.041 42.376 284.253 284.253 

Oficial Guardia Urbana i Servei 30 A 99.379 24 45.008 26.751 171.138 171.138 
d'Extinció d'lncendis i Salva- 35 115.942 52.509 31.210 199.661 199.661 4.450 727 121.755 5.325 238.580 
ment 40 115.942 52.509 31.210 39.807 239.468 239.468 

Sots-Oflcial Guardia Urbana i 30 e 62.873 22 39.363 18.146 120.382 120.382 
Servei d'Extinció c;i'lncendis i 35 73.352 45.923 21.170 140.445 140.445 2.670 568 84.179 3.196 151.889 
Salvament 40 73.352 45.923 21 .170 30.038 170.483 170.483 

Sergent Guardia: Urbana i Ser- 30 e 62.873 20 33.947 1'1.433 108 253 108.253 
vel d'Extinció d'lricehdis i Sal- 35 73.352 39.605 13.338 126.295 126.295 2.670 549 78.742 3.196 151.689 
vament 40 73.352 39.605 13.338 28.778 155.073 155.073 

Caporal Guardia Urbana i Ser- 30 D 51.411 16 27.013 18.502 96.926 96.926 
vei d'Extinció d'lncendis i Sal- 35 59.979 31.515 21.586 113.080 113.060 1.782 515 64.505 2.130 120.170 
vament 40 59.979 31.515 21.586 26.871 139.951 139.951 

Guardia Urba i Bomber 30 D 51.411 14 23.545 14.318 89.274 89.274 
35 59.979 27.469 16.705 104.153 104.153 1.762 507 62.694 2.130 120.170 
40 59.979 27.469 16.705 26.763 130.936 130.936 


