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CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL 
DEL PERSONAL LABORAL 
(Aprovat per acord de la Comissió de Govern de 9 
de juny de 1987) 

CAPÍTOL 1 

CONDICIONS GENERALS 

Article 1. FINALIT A T 
El present Conveni CoHectiu té com a objectiu pri

mordial, que ha de presidir la seva interpretació, assolir 
les finalitats següents: 

1. La unificació de la normativa reguladora de les 
condicions de treball del personal laboral al servei de 
I'Excm. Ajuntament de Barcelona, per solucionar els 
problemas de tot ordre que planteja la multiplicitat de 
reglamentacions de treball aplicables als esmentats 
treballadors d'acord amb la diversitat de les activitats 
que desenvolupa. · 

2. La uniformitat retributiva deis esmentats treballa
dors classificats en móduls segons categories profes
sionals. 

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

4. L'assimilació del regim jurídic del personal laboral 
al del personal tuncionari en tot alió que permeti la seva 
especial naturalesa i condició. 

Article 2. AMBIT FUNCIONAL 1 PERSONAL 
El present Conveni sera d'aplicació als trebaliadors 

de I'Excm. Ajuntament de Barcelona contractats amb 
subjecció a la legislació laboral. 

Resten exclosos expressament els funcionaris. 
Resta exclós tot el personal que es contracti en 

l'ambit deis Plans d'Ocupació Comunitaria, Juvenil o 
qualsevol altre pla de finalitats similars. 

Resten així mateix exclosos els contractats que ocupin 
carrecs d 'alta direcció i el personal designa! pera liocs 
de confian9a, independentment que es trobin en el seu 
cas inclosos en el regim general de la Seguretat Social. 

Artic/e 3. AMBIT TEMPORAL 
La durada del present Conveni sera de dos anys, fins 

al 31 desembre 1988, a excepció deis efectes econó
mics que es circumscriuen exclusivament a l'any 1987. 

Aquest Conveni quedara prorrogat, tacitament, per 
successius períodes anuals, si no és denunciat per a la 
seva revisió o rescissió. 

La den,úncia s'haura de formular amb un mínim de 
tres mesas d'antelació a la data del venciment inicial del 
conveni o de qualsevol de les seves prorrogues. 

La Comissió deliberadora hauré. de quedar constitui
da amb un mes él'antelació a la conclusió del present 
Conveni. 

En el supósit que el present Conveni es prorrogui, la 
retribució del personal que s'hi trobi atectat es fixara 
d'acord amb la normativa aplicable per al personal 
depenent d'aquest Ajuntament~ · 

Article 4. COMPENSACIÓ 1 ABSORCIÓ 
Tates les condicions económiques pactades en 

aquest Conveni formen un tot organic. i substituiran, 
compensaran i absorbiran en cómput anual i global a 
lotes les existents a 31 de desembre de 1986 a 
I1A]untament de Barcelona, qualsevol que sigui la seva 
naturalesa, origen o denominació. 
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Article 5. GARANTIA 11AD PERSONAM!1 
Es respectaran aquelies situacions personals que 

amb caracter global ultrapassin alió pactat, mantenint
se estrictament ad personam. Qualsevol pacte posterior 
més favorable prevaldra sobre tot el que aquí s'esta
bleix. 

Article 6. COMISSIÓ PARITARIA 
Queda constituida una Comissió paritaria de control , 

seguiment, interpretació i desenvolupament, en el seu 
cas, de les normes contingudes ~n aquest Conveni. La 
formen 7 membres del Comité d'Empresa, represen
tants de les organitzacions sinqicals signants, i . en 
representació de I'Ajuntament, les persones que aquest 
designi. 

CAPÍTOL 11 

CONDICIONS ECONQMIQUES 

Article 7. INCREMENT SALARIAL PERAL 1987 
Per al 1987, s' estableix un increment proporcional de 

les retribucions del personal afectat pel present Conve
ni del 5 per cent, excepte en els supósits esmentats en 
l'article 10, als quals sera d'aplicació un increment 
proporcional del 4,7%. Aquests increments s'aplicaran 
sobre les retribucions corresponents a 1986, actualitza
des com s'indica en l'article següent, i sense perjudici 
de les adaptacions retributivas resultants de la valoració 
de liocs de trebali i motivadas per l'aplicació del nou 
régim legal de retribucions deis funcionaris locals, al 
qual s'al ·ludeix en l'article 9. 

Article 8. ACTUALITZACIÓ RETRIBUTIVA 
S'actualitzaran les retribucions amb referencia al 31 

de desembre de 1986, com a conseqüencia d'equipa
rar les retribucions del personal laboral de I'Ajuntament, 
en aplicació d'alió previst en l'art. 1.3 d'aquest Conveni, 
al resultat de l'actualització produida per al personal 
funcionari i recollida en el Pacte de Condicions laborals, 
d'aplicació a aquest personal. 

Article 9. REGIM RETRIBUTIU 
L'estructura i régim de les retribucions s'adaptaran al 

nou sistema establert en el Reial Decret 861/86 de 25 
d'abril, amb la consegüent transformació deis actuals 
conceptes en els legalment vigents segons apareix, per 
desglossament de conceptes i quanties, en . les taules 
retributivas generals per llocs base (Annex 1) , i en el 
precataleg de I'Annex li que, amb el caracter de basic i 
com a document a desenvolupar, inclou els llocs tipus 
fonamentals als afectes de complement de destinació i 
de complement específic per responsabilitat i especial 
dificulta! técnica. 

Article 1 O. COMPLEMENT PERSONAL TRANSITORI 
En els casos que la nova definició retributiva deis 

llocs, fruit de la valoració efectuada, comporta l'aparició 
de complements personals transitoris, la seva quantia 
inicial, referida a 1986, queda establerta segons s'espe
cifica en I'Annex 111 d'aquest Conveni. 

La banda d'absorció d'aquests complements queda 
fixada en un 0,30% de l'increment retributiu que per a 
l'exercici de 1987 s'estableix en l'article 7, la qual cosa 
dóna lioc a les quanties que es reflecteixen en el citat 
Annex l. 
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Article 11. COMPLEMENT ESPECÍFIC DE DEDICACIÓ 
El complement específic de dedicació queda fixat 

per a aquest exercici d'acord amb !'estructura i quan
ties de I'Annex IV. 

Article 12. COMPLEMENT ESPECÍFIC DE PENOSITA T 
El complement específic de penositat s'estableix ate

nent els factors i quanties que s'assenyalen en I'Annex 
VI. 

Article 13. COMPLEMENT ESPECÍFIC DE 
PERILLOSITAT 

El complement específic de perillositat es fixa segons 
!'escala i quanties que s'estableixen en I'Annex Vil. 

Article 14. COMPLEMENT DE PRODUCTIVITA T 
D'ASSISTENCIA 1 PUNTUALITAT HORARIA 

S'estableix d'acord amb els criteris següents: 
a) Cobrada en la seva totalitat, la prima equivaldra a 

una mensualit~.t íntegra de l'any anterior al seu paga
ment efectiu. 

b) La prima es pagara amb caracter anual, conjunta
ment a la nómina d'abril, en forma de paga extra 
ordinaria peró es computara per dotzenes parts, cor
responent cadascuna a l'assisténcia i compliment d'ho
rari d'un mes. 

e) La prima s'estableix per estimular l'assisténcia i el 
complimerit d'horari sense perjudici de la punició que 
les faltes per aquests conceptes puguin comportar en 
forma de descomptes i sancions, d'acord amb alió 
establert reglamentariament i previst en el present 
acord. 

d) Cadascun deis conceptes d'assisténcia i de com
pliment d'horari computara per 50% de la prima men
sual , podent establir un tercer component de productivi
tat, prévia negociació amb el Comité de Personal i 
aprovació de l'estudi de control de resultats i amb 
aplicació globalitzada a tots els treballadors. 

e) Es computara i abonara la totalitat de la prima 
d'assisténcia quan el treballador no talti cap día al 
treball , exceptuant: 
- Tots aquells permisos, llicéncies o dispenses que 

explícitament no suposin pérdua 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 dese día inclusivament. 
- Baixa per indisposició tins tres dies l'any. 
- Retards documentalment justificats, a causa deis 

transports públics. · 
Qualsevol falta al marge de les assenyalades o per 

damunt d'elles implicara la supressió de la part mensual 
corresponent. 

f) La prima mensual de compliment d'horari es 
computara i abonara en la seva totalitat quan el funcio
nari compleixi els requisits establerts en l'article anterior 
amb els marges de tolerancia indicats. 

Es perdra el 1 00% de la prima mensual de compli
ment d'horari quan es sobrepassi un cop i per qualsevol 
motiu la tolerancia citada i sempre que es perdí la prima 
d'assisténcia. 

g) Llicéncies que no provocaran pérdua de la prima 
d'assisténcia i compliment: 
- 15 dies naturals en cas de matrimoni. 
- De 3 a 6 dies naturals, en cas de defunció del 

consort, descendents, ascendents i germans con
sanguinis o polítics. La !licencia sera de 3 dies quan 
el sepeli tingui lloc en el propi municipi on estigui 
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domiciliat el treballador; 4 dies si el sepeli s'efectua 
tora del domicili del treballador peró dins la província 
de Barcelona; 5 dies, si el sepeli s'efectua tora de la 
província pero dins Catalunya i 6 dies si és fora de 
Catalunya .. 

- De 3 a 5 dies naturals, en cas de malaltia greu deis 
pares, fills, consort o per part de !'esposa. 

. - 3 dies en cas d'intervenció quirúrgica de pares, fills i 
consort. 

- Llicéncia per maternitat en la duració legalment esta
blerta. 

- Els permisos a qué es refereix l'apartat 7 de l'article 
17 del present pacte. 

- 1 dia per examen académic. 
- 1 dia per matrimoni de pares o fills . 
- El temps indispensable per al compliment de deures 

públics previa la seva justificació. 
h) En cas de vaga legal únicament es detreura 

l'import de la prima proporcionalment al dia odies que 
s' exerceixi tal dret. 

i) Tates les restants llicéncies, permisos o dispenses 
accidentals del servei comporten la corresponent pér
dua de la prima d'assisténcia i compliment. 

j) Abans del 31 d'octubre de 1987, es procedira a 
una revlsió global del sistema de meritació i cómput 'del 
complement' de productivltat, asslsténcia i puntualitat. 

L'Ajuntament, abans del 30 de juny, presentara al 
Comité d'Empresa una proposta de revisió. L'aplicació 
del nou sistema s'efectuara per acord negociat entre 
I'Ajuntament i la representació del personal. 

Article 15. GRA TIFICACIONS 
Es conceptuen com a hores extraordin~ries les que 

excepcionalment, mitjan<;ant la deguda autorització, po
den prestar-se per damunt de l'horari habitual de cada 
treballador. A l'efecte de la seva retribució, les seves 
quanties vénen assenyalades en I'Annex VIII, distingint
se les prestades en dies laborables de les nocturnes, 
les compreses entre les 1 O de la nit i les 6 del matí, i les 
festives prestades en diumenge o els dies expressa
ment declarats festius en cada calendari laboral anual. 

Les hores extraordinarias que hagin d'efectuar-se 
com a conseqüéncia de les necessitats del servei seran 
computadas mensualment i abonades en nómina en un 
termini maxim de 3 mesos. 

Les hores extraordim1ries tendiran a desaparéixer. 
Aquelles hores extres que, per necessitat del servei 
s'hagin d'etectuar, en cap cas excediran en quantitat 
del maxim establert en la legislació laboral vigent. 

Article 16. PAGUES EXTRAORDINARIES 
Seran satisfetes conjuntament amb les nomines de 

juny i desembre. 
lnicialment, a més de la retribució base i triennis, 

integraran la resultant de dividir per 14 mensualitats el 
conjunt deis lliuraments periódics. 

Article 17. DIETES 1 QUILOMETRA TGE 
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 régim de dietes vigents 
per als funcionaris municipals. 

Els treballadors que utilitzin vehicle propi aml;l auto
rització de les corresponents Arees per despla<;ar-se 
per motius de treball, percebran la quantitat per quiló
metre que estigui assignada en cada moment als fun
cionaris municipals. 
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Article 18. DATA D'INGRÉS DE LA NOMINA 
La data límit d'ingrés de la nómina en els comptes 

corrents o !libretes d'estalvi sera el dia 28 de cada mes, 
efectuant-se l'abonament conjuntament amb les pa
gues extraordinarias pertinents, amb l'excepció de la 
nómina de desembre, l'abonament de la qual s'avan<;a
ra perqué es pugui rebre abans del dia 23. 

CAPÍTOL 111 
CONDICIONS DE TREBALL 

Article 19. CONTRACTACIÓ 
Tots els treballadors que ocupin llocs de treball fix 

tindran, amb I'Ajuntament de Barcelona, un contracta 
laboral escrit, ajusta! als principis de la legislació vi
gent. 

A la fi del termini legal, i excepte denúncia en contrari, 
els contractas passaran a indefinits. 

En els supósits de contractació laboral per al desen
volupament de llocs de treball permanents, inclosos en 
!'Oferta Pública d'Ocupació anual de I'Ajuntament, i 
prove'tls mitjan<;ant selecció en forma reglamentaria, 
s'entén que el termini ordinari pera la seva transforma
ció en indefinits -donat el cas que s'hagués efectual 
alguna modalitat de contractació temporal- sera d'un 
any. 

Si excepcionalment, per raons organitzatives o de 
servei, procedís l'ampliació de l'esmentat termini, se'n 
donara compte a la Comissió de Seguiment. 

La transformació en indefinit de qualsevol contracta 
temporal de treball subscrit amb I'Ajuntament, compor
tara el corresponent reconeixement de l'antiguitat. 

La tramitació deis contractas lab0rals de I'Ajuntament 
es tara pels Serveis de Personal de la Corporació. 

Article 20. PERÍODE DE PROVA 
Tot el personal laboral de nou ingrés restara sotmés, 

llevat pacte en contrari, a un péríode de prava de la 
següent durada: 

a) Treballadors qualificats tres mesas. 
b) Personal no qualificat quinze dies laborables. 

Article 21. PRE-AVÍS DE CESSAMENT 
El treballador que desitgi cessar voluntariament a 

I'Ajuntament de Barcelona haura de comunicar-ha per 
escrit adre<;at al Cap de la Unitat Operativa de Pen;;onal, 
per conducta del Cap de la dependencia on treballi, a 
qui donara coneixement amb l'antelació mínima se
güent: 

·a) Personal qualificat un mes. 
b) Personal no qualificat quinze dies. 
La inobservancia d'aquest pre-avís determinara la 

pérdua o descompte en la seva liquidació final de la 
remuneració corresponent als dies que hagi mancat el 
pre-avís. 

Arlicle 22. CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL 
1. Les categories professionls, amb els seus grups 

retributius i les corresponents definicions, són les se
güents: 

E. OPERAR! 1 OPERAR! DE NETEJA. Realitza les 
funcions próples d 'un peó, tasques que suposin primor
dla!ment l'aplicació de !'estor<; físic, sense exigir ,coneí
xements propis d 'un oflci determina!, i similars o analó
gues que puguin ser atribu'ides a l'esmentada 
0ategoria. 
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E. SUBALTERN. Realitza tasques de vigilancia i 
custodia interior d'oficines, i també missions de conser
ge, uixer, porter, ordenan<;a o altres analogues en 
edificis i serveis de la Corporació, i similars o analogues 
que puguín ser atribu'ides a l'esmentada categoría. 

E. AJUDANT D'OFICIAL. Sabent i executant una o 
varíes tasques própies de !'ofici sense dominar-lo total
ment, portar a terme les que li són encarregades per 
!'oficial i sota la seva direcció i similars o analogues que 
puguin ser atribu'fdes a la referida categoría. 

D. OFICIAL D'OFICIS. Reálitza les funcions própies 
d'un ofici determina!, com les de pintor, fuster, ebanis
ta, llauner, electricista, manya, calderer, mecanic, etc., 
dominant-lo totalment j similars o analogues que puguin 
ser atribu'ides a la referida categoría. 

D. PRÁCTIC SANIT ARI. Realitza les següents fun
cions: recollida i trasllat de malalts, accidentats i cada
vers; atenció al públic i al teléfon; neteja, esterilització i 
preparació de !'instrumental i altre material de sales de 
cures; manejament d'estris, equip, mobiliari i provisions; 
activitats de col ·laboració material ambles funcions del 
personal sanitari de qualsevol nivell, i similars o analo
gues que puguin ser at_ribu'ides a la referida categoría_. 

D. AUXILIAR DE CLINICA; LABORATORI 1 FARMA
CIA. Realitza les funcions corresponents a aquesta 
categoría: endre<;ament i alimentació deis malalts; reco
llida de dades clíniques, limitada a les termométriques i 
a les obtingudes per observació no instrumental; recolli
da deis signes i manifestacions espontanies deis ma
!alts, que traslladaran al personal técnic; sota la imme
diata vigilancia de, com a mínim, els auxiliars sanitaris, 
administrar medicaments prescrits pels metges, limitats 
als següents: aplicació de substancies medicamento
sas a la pell i mucosa, i en forma sólida, semisó!ida i 
líquida, i administració per via oral (inclosa la sublingual) 
i per via rectal; acollida i orientació deis malalts i 
recepció de visites i acompliment de !libres registre, 
volants i informes; neteja de vitrinas, material i instru
mental; preparació de roba i material de cura, i les altres 
activitats que sense tenir caracter professional facilitin 
les funcions del metge o ATS; recepció, comprovació i 
classificació de les especialitats farmacéutíques, subs
tancies medicamentosas i material sanitari; ordenació 
deis productes específics en els prestatges, i control 
del despatx i sortida deis esmentats elements. i la seva 
distribució, i similars o analogues que puguin ser atribui
das a la referida c~tegoria. 

D. AUXILIAR PRACTIC DE SERVEIS SOCIALS, EDU
CA TIUS 1 CUL TURALS. És el coHaborador manual en 
els treballs deis técnics superiors i mitjans en les tas
ques de tramitació, organització i prestació deis serveis 
d'assisténcia social, educatius i culturals, i funcions 
similars o analogues que puguín ser atribu'ides a la 
referida categoría. · 

D. MESTRE O CAPATÁS. Li corresponen les se
güents funcions: distribució del treball entre els oficials i 
operaris, i també deis instruments, maquinaria i mate
rials necessaris per a la seva execució, direcció imme
diata del treballs d'acord ambles ordres o instrucc~ions 
rebudes deis seus superlors inclosos els encarregats; 
comandament directe sobre el personal al seu carrec; 
control de la quantitat i qualitat del treball executat i del 
temps emprat en la seva realització i control de l'ús deis 
materials, instruments i maquinaria i similars o analo
gues que puguin ser atribliides a la referida categoría. 

D. CONDUCTOR. Condueix els vehicles automóbils 
de I'Ajuntament, tenint cura de la seva neteja, conserva-



472 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

ció i manteniment ordinari, i funcions similars o analo
gues que puguin ser atribu'1'des a la referida categoría. 

D. SANITARI CONDUCTOR. Realitza les funcions 
següents: conducció d'ambulancies, recollida de ma
lalts, accidentats o cadavers; assisténcia als malalts, 
procurant el seu accés a l'atenció médica en les millors 
condicions possibles;. conducció de vehicles adscrits a 
la Unitat Operativa de Salut Pública, realitzant tasques 
própies com les de col ·locar i retirar filtres i mostres en 
els aparells per al control de la contaminació atmosféri
ca; tasques de desinfecció, desinsectació i desratitza
ció, i recollir mostres d'aigua de platges i piscines, etc., i 
similars o analogues que puguin ser atribüides a la 
referida categoría. 

D. AUXILIAR PRÁCTIC D'ARQUITECTURA 1 ENGIN
YERIA. Realitza activitats de caracter practic que no 
exigeixin una preparació técnica específica, consistents 
en vigilar, comprovar, inspeccionar i executar tasques 
relacionades amb obres i instal·lacions industrials de 
I'Ajuntament o particulars, amb subjecció a les ordres i 
instruccions que rebin deis técnics superiors o mitjans, i 
similars o analogues que puguin ser atribüides a la 
referida categoría. 

C. ENCARREGAT. Sota la dependencia deis tecnics 
superiors 1 mitjans, li correspon, en general: distribució 

· del treball, maquinaria, instruments i material entre les 
diverses brigades o seccions que componen l'equip; 
comandament directe sobre els capatassos o mestres 
caps de les diverses brigades o seccions; supervisió 
del treball executat pel personal de les brigades o 
seccions, deis resultats obtinguts, deis temps emprats 
en la seva realització i de l'aprofitament de la maquina
ria, instruments i materials; fiscalització de l'acompli
ment de les seves obligacions per part de tot el perso
nal integrant de l'equip, i funcions similars o analogues 
que puguin ser atribüides a la referida categoría. 

C. TECNIC AUXILIAR DE SANITAT. Col·labora amb 
els T ecnics Superiors i Mitjans en les especialitats i 
tasques següents: laboratori, radiodiagnóstic, medicina 
nuclear, anatomía patológica, logopedia, audiologia, 
prótesi dental, infermeria, radioterapia, estadística i en
questes epidemiológiques, inspecció sanitaria d'habitat
ges i locals, reconeixement de caps de bestiar i carn, 
vigilancia de la matanc;;a a l'escorxador, control de la 
salubritat d'aliments peribles, vigilancia de les condi
cions sanitaries d'establiments, magatzems i cambres 
d'alimentació i funcions similars o analogues que pu
guin ser atribu'ides a l'esmentada categoria. 

C. TECNIC AUXILIAR D'EDUCACIÓ. BRANCA FOR
MACIÓ PROFESSIONAL. Li correspon: ensenyament 
de materies practiques i d'aquelles per a les quals no 
sigui necessari títol facultatiu mitja o superior, segons el 
R.O. 200/1978, de 17 de febrer, a les escales de 
Formació Professional i en les de tasques i oficis de la 
dona. CoHaboració en les activitats docents, amb d'al
tres professors amb títol superior o mitja. Activitats 
complementarles de les pedagógiques própies del cen
tre en el qual prestin servei: inventari deis materials, 
eines i instrumental del centre, supervisió de la seva 
conservació i manteniment; i funcions similars o analo
gues que puguin ser atribu'ides a l'esmentada catego
ria. 

C. TECNIC AUXILIAR D'EDUCACIÓ. BRANCA PUE
RICULTURA. Li correspon: desenvolupar la personalitat 
infantil, individual i social i atorgar les primeres ense
nyances tals com habilitat manual, domini corporal, 
ritme, llenguatge (expressió oral, comprensió, pre-es-
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criptura, pre-lectura), dibuix i pintura, iniciació a les 
matematiques i jocs, en les escales bressol i centres de 
Serveis Socials o de Joventut. Observar !'actitud i el 
comportament infantil davant el professorat, els compa
nys i les tasques desenvolupades. Inculcar el correcte 
aprenentatge de diversos habits tals com l'ordre, condí
cia, higiene i alimentació. Atenció i vigilancia deis nens 
en els jardins d'infancia i parvularis, en col·laboració 
amb els professors i sota la seva direcció. Ajudar els 
nens en la seva alimentació, condícia i vestimenta, i 
durant el son, i funcions similars o analogues que 
puguin ser atribüides a l'esmentada categoría. 

C. TECNIC AUXILIAR D'INFORMÁTICA 1 ESTADÍSTI
CA. Sota la dependencia deis Tecnics Superiors i Mit
jans li correspon el següent: execució de les tasques 
informatiques, vigilancia de l'ordinador, verificació i con
trol deis treballs efectuats, col:laboració en les tasques 
tecniques d'elaboració deis censos i estadístiques, i en 
la preparació de publicacions, cronometratge de llocs 
de treball i funcions similars o analogues que puguin ser 
atribüídes a l'esmentada categoría. 

C. TECNIC AUXILIAR D'INSTITUCIONS CUL TURALS. 
Poden realitzar les tasques següents: ajuda i col·la
boració als Tecnics Superiors i Mitjans en la realització 
de les própies deis centres culturals i en particular de 
dibuixants i delineants auxiliars en biblioteques, conser
vació deis museus, i també col·locació d'etiquetes, 
fitxes, diapositivas, fotografíes, restauració, tasques 
educativas, tenir cura de l'apiari i el formiguer, i funcions 
similars o analogues que puguin ser atribu'1'des a !'es
mentada categoria. 

C. TECNIC AUXILIAR DE SERVEIS SOCIALS. 'Rea· 
litzen les següents tasques: informació general, orga
nització de grups per a activitats, realització de progra
mes de laborterapia sota la direcció d'un especialista, 
direcció de centres petits (casals d'avis, col·lectius, 
mini-residencies, centres oberts, etc.), col ·laboració en 
tasques educativas, atenció personal als vells, inclosa 
l'administració de medicaments prescrits limitada a l'a
plicació en pell i mucosa i en forma sólida, semisólida o 
líquida, per via oral (inclosa la sublingual) y per via 
rectal, i funcions similars o analogues que puguin ser 
atribu'ides a la referida categoría. 

B. TECNIC MIT JÁ D'ORGANITZACIÓ 1 INFORMÁTI
CA. Li correspon la racionalització i simplificació deis 
processos i sistemes de treball; normalització d'impre· 
sos i materials; equipament, condiciamént i distribució 
d'oficines; racionalització i simplificació de canals i 
circuits d'informació; planificació,, preparació i compta
bilitat de les operacions i determinació de les carregues 
de maquina; utilització deis ordinadors i l'aplicació del 
seu funcionament; control i verificació deis treballs exe
cutats; control de qualitat deis «input» i «output» i arxiu 
de dades; elaboració, expedició i control de qualitat 
deis documents resultants deis processos informatics; 
manteniment de la biblioteca del sistema; execució de 
les operacions complementarles que requereixen l'auto
rització de les maquines auxiliars, i les funcions similars 
o analogues que puguin ser atribüides a l'esmentada 
categor)a. , · 

A. . TECNIC SUPERIOR D'ORGANITZACIO 1 INFOR· 
MÁTICA. Li correspon les següents funcions: determi· 
nació d'estructures i distribució de funcions; raciona· 
lització i simplificació deis processos i sistemes de 
treball; equipament, acondiciament i distribució d'ofici· 
nes; racionalització i simplificació de canals i circuits 
d'informació; realització d'estudis, analisis i projectes 
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pera la mecanització d'operacions, processos i serveis, 
i pera la formació de registres basics d'informació i de 
banc de dades; central de funcionament i resultat deis 
processos informatics establerts i ulterior modificació; 
estudi i projecte de revisió deis documents i processos 
administratius per a la seva adaptació a la gestió 
mecanitiada; estudi deis circuits d'informació i de les 
necessitats deis órgans operatius, de cara a l'aplicació 
de sistemes de teleprocés; la definició i manteniment de 
les normes sobre aplicacions informatiques; desenvolu
pament, codificació i actualització deis programes i 
l'elaboració de les instruccions d'operació; estudi y 
definició de sistemes tendents al millar aprofitament 
deis equips del centre en l'execució de les diverses 
aplicacions informatiques, i les funcions similars o ana
legues que puguin ser atribu"ldes a l'esmentada catego
ría. 

2. Les definicions que s'estableixen pera cadascuna 
de les categories coincideixen amb les corresponents 
peral personal funcionari d'aquest Ajuntament i resta la 
seva regulació supeditada a qualsevol modificació futu
ra d'aquestes. 

3. Tot alió abans exposat és sense perjudici de les 
facultats organitzatives que corresponguin exclusiva
ment a 1 'Ajuntament. 

Article 23. 
Les funcions desenvolupades pel treballador seran 

les escaients amb la seva classificació professional, tal 
com aquesta ve definida en el present Conveni. 

La Comissió Paritaria, o una subcomissió creada per 
aquesta, assumira el seguiment i control deis eventuals 
desajustaments entre classificació professional i lloc de 
treball , i efectuara les propostes pertinents d'acord amb 
els criteris de l'article 23 de I'Estatut deis Treballadors. 

Es procedira a la revisió de les situacions anteriors, a 
partir de la firma d'aquest Conveni, abans del 31 de 
juliol d'enguany. · 

Correspondra a la mateixa Comissió o Subcomissió 
conéixer i discutir les previsions de I'Ajuntament en 
materia de dotacions i polítiques d'ocupació, incloent 
!'Oferta d'Ocupació anual, i també conéixer i, en el seu 
cas, pronunciar-se sobre les adscripcions a través de 
I'INEM i, eventualment sobre els concerts amb Coope
ratives. 

Les reunions d'aquesta Comissió o Subcomissió tin
dran una periodicitat mínima trimestral. Les parts dona
ran a conéixer recíprocament la composició de les 
respectives representacions. 

Article 24. ASCENSOS 
Les categories que impliquin _responsabilitat de co

mandament es proveiran per lliure designació de I'Ajun
tament. 

Els llocs de treball sense responsabilitat de comanda
ment es proveiran mitjanc;:ant concurs, en les bases del 
qual s'atorgara una valoració a !'aptitud i a l'antiguitat. 

L'Ajuntament reservara a la promoció interna el ma
xim nombre de llocs que en cada cas aconsellin la 
situació de la plantilla i les característiques de les places 
a cobrir. Ordinariament, i excepte llocs especials, es 
reservara al torn de promoció un mínim del 50% de les 
places de cada convocatoria. 

Els serveis prestats en régim de contractació laboral 
computaran a tots els efectes com els prestats en 
régim funcionarial, en l'aplicació deis barems de les 
proves selectives d'accés a la funció pública. 
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La Comissió Paritaria o la Subcomissió a la qual es 
refereix l'article 23 assumira el seguiment deis compro
misos estipula!s en el present article. 

Article 25. JORNADA 1 HORARI 
La jornada maxima de treball sera de 40 hores 

setmanals, equivalents a 1.767 hores a l'any. 
L'horari s'assenyalara a cada centre de treball , d'a

cord amb les necessitats del servei. 
S'estableix un marge d'incompliment d'horari de cinc 

minuts diaris, amb l'excepció de quatre ocasions al mes 
com a maxim que hi haura tolerancia d'incompliment 
fins a quinze minuts. 

Així mateix es disposara de trenta minuts diaris, com 
a interrupció de la jornada laboral amb caracter no 
recuperable , que hauran de quedar reflectits , 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 inferiors a trenta 
hores setmanals no podra en cap cas fer ús de la 
interrupció prevista en el paragraf anterior. Per al perso
nal que realitzi trenta o més hores setmanals, encara 
que es facin diariament en diferents centres de treball, 
sí que existira el dret a l'esmentada interrupció, distri
buint-se el descans d'acord amb les necessitats de 
l'organització del servei. 

S'estableix el dret d'una hora diaria de jornada de 
treball per a aquells treballadors que hagin d'atendre 
l'alimentació d'algun fill fins als 9 mesas d'edat, essent 
optatiu per a home o dona si ambdós treballen a 
I'Ajuntament i per a l'home quan la dona no treballi a 
I'Ajuntament i es demostri fefaentment que ha renunciat 
a l'esmentat dret en el seu lloc de treball. 

S'estableix el dret a 4 hores trimestrals recuperables 
per assumptes propis, sense perjudici de les necessi
tats del servei. La utilització d'aquestes hores es produi
ra en fraccions mínimes de 2 i la seva recuperació es 
realitzara amb el mateíx fraccionament i abans que 
finalitzi el mes següent a aquell en qué hagin estat uti
litzades. 

Article 26. VACANCES 
La duració de les vacances estivals sera de 31 dies 

naturals, amb possibilitat de partició en dos períodes 
míníms de 15 dies, a realitzar, el 75% del personal 
durant el mes d'agost, el 10% el mes de julíol i el 15% 
restant en d'altres dates de l'any, podent modificar-se 
aquest sistema general tan sois en casos excepcionals 
i per causa justificada, .amb periodes mínims en tot cas 
de 7 dies computats des del dia inicial fins l'últim día 
natural anterior a la reincorporació. 

Queden exceptuats del régim general els sectors 
sanitaris, esportius, tallers i altres que, per raons del 
servei, podran acollir-se a una ampliació deis indicats 
períodes. Per aquests torns en els quals excepcional
ment es gaudeixi fora deis mesas de juliol i ag.ost 
s'establira una prima d'1 dia per cada període de 10 
dies, únicament per aquells treballadors que realitzin 
l'horari setmanal de 35 hores o superior. 

PerNada! i Setmana Santa s'estableixen dos torns de 
vacances de 4 dies laborables, pera cadascun d'ells, 
amb repartiment del 90% del personal per al primer torn 
i el 10% restant per al segon. 

Es podra disposar d'1 dia corresponent a cada torn, 
per a la seva realització en dates diferents, amb subor
dinació de les necessitats del servei. 
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Els torns de vacances hauran de ser concretats, 
assignats i coneguts pel personal afectat, durant el mes 
de mar9 del mateix any. 

En els supósits de treball a torn amb lliurament 
setmanal en data variable, s'entendra que les testes 
oficials que es produeixin en dissabte tindran el caracter 
de dies festius no recuperables. 

Article 27. LLICENCIES 
T ots els treballadors afectats per aquest Conveni 

podran, previ avis i justificació, absentar-!?e del treball 
amb dret a remuneració per algun deis motius i pel 
temps següents: 

a) 15 dies naturals en cas de matrimoni. 
b) De 3 a 6 dies naturals, en els supósits que a 

continuació s'indiquen i amb la distribucló que així 
mateix s'assenyala: 

Supósits: 
1. Defunció del cónjuge, descendents, ascendents i 

germans consanguinis o polítics. 
2. Malaltia greu de pares, fills i cónjuge. 
3. lnfantament d'esposa. 
Distribució: 

- 3 dies si els fets tenen lloc en el propi municipi on 
estigui domiciliat el treballador. 

- 4 dies si els fets succeeixen fora del domicili del 
treballador peró dins la provincia de Barcelona. 

- 5 dies si els fets succeeixen tora de la provincia de 
Barcelona, peró dins de Catalunya. 

- 6 dies si els fets tenen lloc fora de Catalunya. 
e) 3 dies en casos d'intervenció quirúrgica de pares, 

fills i cónjuge. 
d) 1 dia per trasllat de domicili habitual. 
e) Pel temps necessari per concórrer a examens 

académics oficials. 
f) 1 dia per matrimoni de pares o fills. 
g) Pel temps indispensable per al compliment d'un 

deure inexcusable de caracter públic i personal. 

Article 28. EXCEDENCIA FORZOSA 
L'excedéncia forc;:osa, que donara dret a la conserva

ció dellloc de treball i al cómput d'antlguitat de la seva 
vigéncia, es concedira prévia comunicació escrita de 
l'interessat a la Unitat de Personal a través de la 
direcció de la dependencia en la que presti els seus 
serveis, en els supósits següents: 

a) Per designació o elecció per a carrec públic que 
impossibiliti l'asslsténcia al treball. 

b) Per la prestació del servei militar o substitutiu, 
durant el temps mini m obligatori de ·la seva durada. 

e) Per l'exercici de funcions sindicals, d'ambit provin
cial o superior, sempre que la central sindical a la que 
pertanyi el treballadór · tingui representativitat legal sufí· 
cient. 

El treballador en excedencia forQosa haura de rein
corporar-se en el termini maxim de trenta dies naturals 
des del cessament en el servei, carrec o funció que fou 
mótiu de la seva excedencia. Els excedents forc;:osos 
que en cessar en tal situació no es reincorporin al seu 
lloc de treball en el termini establert causaran baixa 
definitiva a 1' Ajuntament. 

Article 29. EXCEDENCIA PER MA TERNITA T 
El treballador tindra dret a un període d'excedéncia 

no superior a tres anys per atendre a cada fill, a 
comptar de la data del seu naixement. Els successius 
fills donaran dret a un nou període d'excedéncia, que, 
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en el seu cas, comportara la finalització d'aquell que es 
venia tenint. Quan el pare l la mare treballin, tan sois un 
d'ells podra exercitar aquest dret, havent de manifestar 
el sol·licitant expressament en la seva instancia que 
l'altre no gaudeix del mateix dret. 

Article 30. EXCEDENCIA VOLUNTARIA 
Podra concedir-se l'excedéncia voluntaria als treballa

dors quan ho sol·licitin per interés particular. L'esmenta
da situació no podra declarar-se fins haver complert 
tres anys d'antiguitat des de l'ingrés o reingrés a 
I'Ajuntament i no es podra romandre en aquesta situa
ció més de 1 O anys continuats ni menys de dos. Els 
treballadors excedents no meritaran remuneracions ni 
els sera computable el temps que romanguin en tal 
situació als afectes d'ascensos i triennis. 

El treballador en excedéncia voluntaria conserva no
més el dret preferent al reingrés a I'Ajuntament de 
Barcelona, en les vacants d'igual categoría que es 
produeixin, sempre que l'interessat hagi sol·llcitat el 
relngrés abans de caducar el termini de l'excedéncia. Si 
el treballador no sol-licita el reingrés abans d'acabar la 
seva excedencia, causara baixa definitiva a I'Ajunta
ment. 

Artic/e 31. MOB/LITAT FUNCIONAL 
Correspon la determinació de la mobilitat del perso

nal exclusivament a la facultat organitzativa de I'Ajunta
ment, als afectes d'una distribució racional del seu 
personal, fent-la compatible ambla dispersió inevitable 
deis centres de treball 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 arbitraria o sancionadora. Aquests trasllats es 
realitzaran entre el personal que reuneixi la categoría 
adequada i, en el cas d'igualtat, el de menys antiguitat, 
llevat quan hi hagi acord entre les parts interessades. 

Artic/e 32: FALTES 1 SANCIONS 
Per a coneixement, aplicació i garantía del personal 

inclós en el present Conveni es 'recullen en el seu 
Annex Vé. les normes sobre faltes i sancions, que són 
idéntiques, llevat les modiflcacions requeridas per a la 
seva adaptació al régim jurídic laboral, a les aprovades 
per acord de la Comissió Municipal Permanent de data 
27 de maig de 1982 per al personal funcionari. 

CAP(TOL IV 

CONDICIONS SOCIALS 

Artic/e 33. SEGURETA T 1 HIGIENE EN EL TREBALL 
L'Ajuntament de Barcelona i els treballadors;ores 

afectats per aquest Conveni, compliran les disposicions 
sobre seguretat i higiene en el treball contingudes en 
l'art. 19 de I'Estatut deis Treballadors i altres normes de 
caracter general, als quals efectes es creara un Comité 
de Seguretat i Higiene. 

Article 34. INDEMNITZAC/Ó PER MORT O PER 
INVALIDESA TOTAL EN ACTE DE SERVE/ 

El personal afectat per aquest Conveni tindra dret a 
una indemnització aiQada 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 Seguretat Social. 



NÚM. 17 20-VI-1987 

Artícle 35. SUBVENCIÓ PER FILLS MINUSVALIDS 
S' igualara la quantitat percebuda a través de la Segu

retat Social en concepte de fills disminu'lts físics o 
psíquics, sempre que la quantitat en qüestió sigui 
inferior a la que en cada moment percebi pel mateix 
moti u el personal funcionari de 1 'Ajuntament de Barcelo
na. En el cas d'existir diferencies aniran a carrec de la 
Corporació. 

La quantitat actualment assignada al personal funcio
nari per aquest concepte és de 20.000 pessetes men
sual~. 

Aquesta subvenció sera extensiva, fins al primer grau 
de consanguinitat, als familiars que convisquin amb el 
treballador i es trobin al seu carrec. S'entendra co'ncur
rent el requisit de convivencia en els supósits d'ingrés, 
a carrec del treballador en institució hospitalaria o assis
tencial. Aquest benefici es fa extensiu als perceptors de 
pensió de vidu'Jlat o orfandat, mentre es mantinguin les 
circumstancies que el motiven. 

Artícle 36. REVISIONS MEDIQUES 
El personal subjecte a aquest Pacte sera sotmés a 

reconeixement medie, amb caracter voluntari i amb la 
periodicitat fixada en el PAMEM, pera tots aquells que 
es trobin en situació de servei actiu. La Comissió de 
Seguretat i Higiene estudiara les prioritats i en definira la 
periodicitat en funció de la perillositat, toxicitat, risc de 
contagi, etc., i se'l dotara de la informació necessaria 
per tal de dur-ne el seguiment, i el seu procediment. 

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

L'Ajuntament posara els mitjans adequats per a la 
utilització gratu'ita, per part del personal, deis Centres 
de Planificació Familiar Municipal. 

Artícle 37. 
Quan es comprovi, sota control d'inspecció médica, 

que ellloc de treball o l'activitat prestada, perjudiquen o 
poden perjudicar un determinat treballador, aquest sera 
traslladat a un altre lloc de treball de la seva categoria 
professional, previa petició de l'interessat. 

Article 38. ASSISTENCIA JURÍDICA 
L'Ajuntament garanteix l'assisténcia jurídica al perso

nal subjecte a aquest pacte, que la requereixi per raó 
de conflictes derivats de la prestació del servei. 

S'acorda crear mecanismes de cobertura del risc de 
privació del permís de conduir i del voluntari de respon
sabilitat civil ilimitada, assisténcia i defensa jurídica i 
fiances judicials, als conductors de vehicles oficials, a 
tals efectes s'estudiara conjuntament amb el Comité 
d'Empresa una solució técnicament adequada, en el 
termini de 3 mesos de la signatura d'aquest pacte. 

(l.rticle 39. 
El personal afectat per aquest pacte tindra dret a un 

perfeccionament professional constant, a la formació i a 
la promoció. 

L' Ajuntament promoura o organitzara segons les se
ves possibilitats, cursos perqué el personal que estigui 

·mancat del certificat d'estudis primaris o del títol de 
graduat escolar els pugui obtenir. També facilitara i 
promoura l'assisténcia, en la mesura necessaria i sense 
perjudici del servei. 

Artícle 40. PARTICIPACIÓ 
Per millorar la qualitat i transparencia de les gestions 
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de Centres i Serveis, els treballadors hauran de partici
par en tots els ambits i la Corporació ho garantiré. 
posant tots els mitjans perqué aquestes siguin possi
bles. 

Artícle 41. MATERIAL 1 VESTUARI 
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, donant compliment als 
períodes establerts i atenent la seva qualitat i idonei
tat. 

Artícle 42. 
El personal afectat per aquest Conveni gaudira del 

Fons Social de Cultura i Esport establert en l'art. 41 del 
Pacte de condicions laborals per a funcionaris. 

Artícle 43. 
S'estableix un premi especial d'antiguitat pels 25 

anys de servei a I'Ajuntament de Barcelona, consistent 
en gaudir, per una sola vegada, d' una setmana addicio
nal de vacances, la qual s'efectuara en condicions 
idéntiques a les vacances ordinaries. 

S'estableix també un premi especial d'antiguitat pels 
35 anys de servei a I'Ajuntament, pera tot el personal 
que no percebi per aquest motiu altres permisos o 
gratificacions, consistent en gaudir, per una sola vega
da, d'un mes addicional de vacances, a realitzar en la 
forma abans esmentada. 

Artícle 44. 
Durant el període de duració del servei militar obliga

tori, I'Ajuntament abonara al personal en la susdita 
situació les pagues extraordinaries en la quantia equiva
lent a la retribució basica deis funcionaris correspo
nents a la seva categoria. 

Artícle 45. 
Els treballadors subjectes al present Conveni seran 

jubilats en el moment de complir l'edat que estigui 
legalment establerta per a la jubilació deis funcionaris 
de la mateixa cátegoria o grup retributiu, sense perju
dici d'alló que disposi la Seguretat Social a aquests 
efectes. 

Així mateix es procedira a efectuar estudis que pu
guin possibilitar la realització de plans de jubilacions an
ticipades. 

Artícle 46. 
En el supósit de realitzar-se nous estudis generals 

sobre qualificació o valoració de !loes de treball, atribu
ció de nivells o creació, o, donat el cas, modificació de 
conceptes retributius, I'Ajuntament posara els resultats 
a disposició del Comité d'Empresa per al seu estudi 
amb la suficient antelació perqué puguin ser informats 
pel Comité abans de la seva aprovació per l'órgan 
municipal competent. 

Artícle 47. SUPLENCIES 
L:Ajuntament, considerant les necessitats deis ser

veis, establira els mecanismes adequats en cada cas 
per cobrir, en la mesura necessaria, i amb els métodes 
legalment previstos, les abséncies temporals en els 
!loes de treball per part del personal subjecte a aquest 
Conveni. 
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CAPÍTOL V 

CONDICIONS SINDICALS 

Article 48. LL/BERTA T SINDICAL 
L'Ajuntament respectara i garantira el dret a la lliure 

sindicació i organització deis treballadors afectats per 
aquest Conveni i a la no discriminació, perjudici o 
sanció per raó de la seva afiliació i exercici de drets 
sindicals i sense cap classe d'exclusió per pertinenga a 
determinat grup o lloc de treball. 

Article 49. GARANTIES 1 FACULTATS DEL COMITE 
b 'EMPRESA 

Els membres del Comité d'Empresa, coma represen
tants legals deis treballadors, tindran les següents ga
ranties i facultats: 

a) Obertura d'expedient contradictori en el supósit de 
sancions per faltes greus, o molt greus, en el que sera 
escoltat, a part de l'interessat, el Comité d'Empresa. 

b) La lliure expressió individual o col·legiada de les 
seves opinions en les matéries concernents a !'esfera 
de la seva representació. 

e) Facultat de publicar o distribuir, sense pertorbar el 
desenvolupament del treball, les comunicacions d'inte-
rés professional, laboral o social. · 

d) Garantía de no ser discriminat en la seva promoció 
económico-professional i precisament per circumstan
cies relacionadas amb l'exercici de la seva representa
ció. 

En el supósit de fer-se necessaria la modificació de 
les condicions de treball es tindra en compte la majar 
estabilitat possible deis representants sindicals. 

Els canvis de !loes de treball .o condicions de treball 
no podran basar-se en mesures arbitrarias o sanciona
dores. 

Es reconeix el dret d'audiéncia a tot membre del 
Comité d'Empresa que hagi de ser traslladat per neces
sitats del servei o per raons d'organització. En e! cas de 
trasllat de membres del Comité dins la mateixa Area, se 
seguiré. el procediment administratiu utilitzat pels tras
llats entre dues Arees diferents. Aquesta garantía es 
tara extensiva al període d'un any a partir del cessa
ment efectiu com a carrec sindical. 

e) Disponibilitat de fins a 40 hores mensuals de les 
corresponents a la seva jornada de treball sense dismi
nució de la seva retribució pera l'exercici de les seves 
funcions de representació. 

La utilització de les mentades hores haura de justifi
car-se pel procediment establ.ert a l'efecte. 

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

g) T ots els membres del Comité podran assessorar el 
personal afectat per aquest pacte, en qüestions i peti
cions de tata mena que es refereixin a la seva relació 
laboral amb la Corporació, i als drets i obligacions 
derivats d'aquesta relació. 

Article 50. ACUMULACIÓ D'HORES SINDICAL$ 
Podran acumular hores sindicals: 
1 . Els representants sindicals electes podran fer 

acumulació d'hores sindicals havent d'especificar els 
cedents i els cessionaris, els quals en aquest cas 
veuran disminu'ft el seu crédit en el mateix nombre de 
les cedides, havent d'establir~se i comunicar-se les 
cessions amb una antelació mínima de 30 dies natu
rals. 

NÚM. 17 20-VI-1987 

2. El President i el Secretari del Comité d'Empresa i 
un representant en aquest de cadascuna de les Orga
nitzacions Sindicals, podran acumular fins al total de la 
seva jornada laboral en les mateixes condicions que en 
el paragraf anterior. 

Article 51. MITJANS MATERIAL$ 
L'Ajuntament de Barcelona facilitara al Comité d'Em

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

Article 52. COMPETENCIES DEL COMITE D'EMPRESA 
El Comité d'Empresa com a órgan de representació 

de tot el personal subjecte a aquest Conveni tindra, 
entre altres, les competéncies següents: 

1 . Rebre informació en aquells assumptes de perso
nal que afectin al conjunt, ja siguin laborals o adminis
tratius i que afectant a un o a diversos coHectius 
suposin variacions respecte al régim anteriorment exis
tent. 

2. Emetre informe amb caracter preví en el termini de 
15 dies a partir de la comunicació, excepte ·si l'adopció 
de l'acord o la resolució s'hagués de resoldre en un 
termini més breu, en els supósits següents: 

a) Acords plenaris en matéria de personal laboral. 
b) Acords i resolucions que determinin modificacions 

del régim jurídic de premis i sancions. 
e) Acords i resolucions que determinin modificacions 

del régim general de prestació de serveis. 
d) Així mateix el Comité d'Empresa podra emetre 

informe en qualsevol altre tipus d'expedient en matéria 
de personal laboral que suposi modificació del régim 
jurídic vigent. 

3. Conéixer els models de contractas laborals: 
4. Rebre informació de les t?ases de les convocató

ries de concursos i oposicions i també del calendari 
deis examens a fi i efecte d'estar presents en tot el pro
cés. 

5. Rebre mensualment !'estadística sobre trasllats 
elaborats perla Unitat Operativa de Gestió de Personal, 
i també les altres estadístiques que sobre trasllats 
puguin eleborar-se amb una altra periodicitat. 

6. Conéixer abans de la seva publicació, l'oferta 
pública d'ocupació anual que realitzi I'Ajuntament. 

Article 53. CAPACITAT 
El Comité d'Empresa té la capacítat jurídica per 

exercír accíons administrativas o judicials en · tot alió 
relatiu a l'ambit de les seves competéncíes per decísió 
majoritaria deis seus membres. 

Article 54. NEGOCIACIÓ COL-LECTIVA 
1. La representacíó deis membres del Comité d'Em

presa en la Comissió Negociadora del Conveni s'ajusta
ra fins on sigui possible a la representativitat que les 
organitzacions sindicals ostentin en l'esmentat Comité. 

Podra participar un Assessor per central sindical amb 
veu peró sense vot. 

2. Les hores dedicadas a negociació col·lectiva no 
s'inclouran dins el crédit d'hores sindicals de qué dispo
sen els membres del Comité d'Empresa. A tals efectes 
es consideraran hores de negociacíó les compreses 
entre el moment de l'inici de la sessió de la negocíació i 
la conclusió de la jornada laboral. 

Article 55. OBL/GACIONS SINDICAL$ 
El Comité d'Empresa, amb independencia de la seva 
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obligació a complir i respectar alió pactat en l'ambit de 
les seves competéncies, s'obliga·expressament: 

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

2. A guardar reserva professional, individualment i 
col ·lectiva, en tates aquelles matéries que se'ls faci 
saber amb caracter confidencial per la Corporació. 

3. A notificar a la Corporació qualsevol canvi de 
membres que es produeixi en el seu si. 

Artícle 56. SECCIONS SIND/CALS 
La Corporació reconeix expressament les ~egüents 

facultats per a les diverses seccions sindicals del Comi
té d'Empresa escollides pels treballadors: 

1 . Recollir les reivindicacions professionals, económi
ques, socials i sindicals deis diversos centres de treball i 
plantejar-les davant la Corporació i el Comité d'Empresa. 

2. Representar i defendre els interessos de l'orga
nització sindical que representa o qels seus afiliats, i 
servir d'instrument de comunicació entre la seva orga
nització i la Corporació. 

3. Garantir la no discriminació en la seva promoció 
económico-professional amb motiu precisament de l'a
compliment de llur representació. 

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

5. Disposar d'un crédit de 120 hores mensuals repar
tidas proporcionalment al nombre de membres elegits 
dins el Comité d'Empresa. Aquestes hores no seran 
acumulables a les deis membres electes del Comité 
d'Empresa havent de designar-se les persones que en 
taran ús. 

Artícle 57. QUOTA SINDICAL 
Previa petició per escrit deis interessats, es des

comptara a través de la nómina la quota de la central 
sindical o associació professional, i s'abonara directa
ment per la Corporació a la respectiva central o asso
ciació. 

Artícle 58. REPRESENTANTS AMB MANDAT O'AMBIT 
REGIONAL O SUPERIOR 

Els representants del personal subjecte a aquest 
Conveni que tinguin mandat en organitzacions d'ambit 
regional o superior podran disposar d'un nombre d'ho
res sindicals addicionals per a atendre dita representa
ció i, en tot cas, pel temps necessari fixat en la 
convocatoria de les activitats per les quals siguin citats 
oficialment, sense que aixó suposi cap pérdua en la 
prima d'assisténcia i compliment d'horari. , 

Article 59. SERVE/S MÍNIMS 
En situacions de vaga els serveis essencials per a la 

comunitat seran negociats entre la representació de la 
Corporació i la del Personal dins el marc basic de 
aerveis mínims establerts. 

Article 60. GARANTIA PERSONAL 
Es considerara accident laboral a tots els efectes, el 

que pateixi el treballador amb ocasió o com a conse
Oéncia del desenvolupa:ment de carrecs electius o de 
recció de caracter sindical, i també els ocorreguts eri 
s desplagaments que realitzin en 1 'exercici de les 

cions própies del carrec. 

icle 61 . 
El Comité d'Empresa podra convocar assemblees de 
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caracter general o sectorial, responsabilitzant-se del seu 
desenvolupament normal. 

Seran requisits per convocar una Assemblea: 
a) comunicar per escrit la seva realització a la Coordi

nació de Personal, amb una antelació de 72 hores. 
b) indicar en l'esmentat escrit !'hora i lloc de realitza

ció, I'Ordre del Dia i les dades de qui la convoca. 
Si abans de les 24 hores anteriors a la data de 

realització, 1' Administració no formulés cap objecció 
motivada, podré. tenir lloc I'Assemblea sense cap altre 
requisit posterior. 

Podran tenir lloc Assemblees dins l'horari laboral, 
amb les condicions següents: 

a) La convocatoria es referiré. a la totalitat del col·lec
tiu del qual es tracti. 

b) S'autoritzaran fins a un mé.xim de 6 hores men
suals, sense sobrepassar la limitació global que esta-
bleixl la legislació vlgent. · 

Article 62. 
Les parts podran crear les Comissions sectorials que 

es considerin necessaries. Aquestes comengaran el 
seu funcionament en el termini d'un mes comptador 
des de la signatura del present Conveni, i tindran una 
periodicitat mínima bimensual. A requeriment de les 
centrals sindicals, hi assistira un representan! de la 
Coordinació de Personal. La representació del personal 
en les Comissions sectorials integrara a les centrals i 
associacions sindicals signants d'aquest Conveni. 

DISPOSICIONS TRANSITORIES 

PRIMERA 
1. Per a l'absorció deis complements personals tran

sitoris, queda garantida per als successius exercicis, 
fins a la completa desaparició d'aquests complements, 
la banda del 0,30 per cent de diferencial per detecte 
respecte deis increments retributius anuals que es fixin 
pera cada exercici, tal i com queda establerta per l'any 
en curs en el present Pacte. 

2. A l'objecte d 'exemplificar l'esmentat sistema d'ab
sorció, s'inclou com a Annex IX al Conveni el detall de 
les absorcions que tindrien lloc els anys 88 i 89, per als 
diferents grups de !loes base afectats, prenent com a 
referencia uns hipotétics increments generals, per als 
esmentats exercicis, del 5 per cent. 

3. Si en el futur tos establert per Llei, per al personal 
funcionar! , un régim d'absorció més beneficiós que 
l'acordat en aquest Conveni, l'esmentat régim més 
favorable es fara extensiu al personal laboral afectat per 
les referides sitUacions. 

SEGONA 
Regularització parcial de l'horari del personal de nete

ja. Els treballadors de neteja que a !'entrada en vigor del 
present Conveni inicien la seva jornada abans de les 6 
hores gaudint d'una reducció de mitja hora, no podran 
exercir el dret al descans retribúit .dins de la jornada 
laboral que s'estableix en l'article 25 d'aquest Conveni. 
Aquests treballadors passaran, gradualment i d'acord 
amb les possibilitats d'organització del servei, a inte
grar-se dins els límits horaris establerts pera la resta del 
personal de la seva categoría compres entre les 6 i les 
22 hores, beneficiant-se a partir de l'esmentada regula
rització deis descansos dins la jornada laboral. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

Clausules contractuals normativas. Queden expres
sament derogadas tates les clausules normativas con
tingudes en els contractas de treball vigents a !'entrada 

en vigor del present Conveni que s'hi han regulat, 
mantenint-se vigents les clausules deis contractas que 
continguin condicions més beneficiosas i com a garan
tia ad personam segons l'article 5 del present Con
veni. 

ANNEX 1 

TAULA RETRIBUTIVA GENERAL DE LLOCS BASE 

. RETRIBUCIONS ANUALS 1987 

Lloc base H. Grup Retribució Nivell C. desti· C. esp. Complement Totallloc CPT Total Augment 
basica nació equipara- especific base personal gradual 

ció dedicació 

Técnic Superior d'lnformatica 30 A 1.286.334 20 439.390 370.734 2.096.458 2.096.458 
35 1.500.716 512.624 432.528 2.445.868 2.445.868 57.582 
40 1.500.716 512.624 432.528 349.410 2.795.278 2.795.278 

Técnic Mitja d'lnformatica 30 B 1.091.748 16 349.636 107.735 1.549.119 1.549.119 
35 1.273.706 407.904 125.695 1.807.305 1.807.305 46.07'4 
40 1.273.706 407.904 125.695 258.186 2.065.491 2.065.491 

Técnic Auxiliar d'Eduació 30 e 813.806 12 259.854 181.047 1.254.707 1.254.707 
35 949.438 303.156 211 .231 1.463.825 1.463.825 34.552 
40 949.438 303.156 211.231 209.118 1.672.943 1.672.943 

Encarregat 30 e 813.806 16 349.636 77.136 1.240.578 10.234 1.250.812 
35 949.438 407.904 89.983 1.447.325 11.956 1.459.281 34.552 
40 949.438 407.904 89.983 206.761 1.654.086 13.664 1.667.750 

Técnic Auxiliar Arquitectura Engi· 
nyeria i Informatice 30 e 813.806 14 304.752 91.776 1.210.334 4.606 1.214.940 34.552 

35 949.438 355.530 107.086 1.412.054 5.376 1.417.430 34.552 
40 949.438 355.530 107.086 201.720 1.613.774 6.146 1.619.920 

Técnic Auxiliar de Sanitat 30 e 813.806 12 259.854 108.016 1.181.676 33.264 1.214.940 
;35 949.438 303.156 126.028 1.378.622 38.808 1.417.430 34.552 
40 949.438 303.156 126.028 196.932 1.575.554 44.366 1.619.920 

Técnic Auxiliar en General 30 e 813.806 12 259.854 75.335 1.148.995 22.246 1.171.241 
35 949.438 303.156 87 .898 1.340.492 25.956 1.366.448 34.552 
40 949.438 303.156 87.898 1 ~1.497 1.531.989 29.666 1.561.655 

· Auxiliar Practic Arquitectura i Engi-
nyeria 30 D 665.434 12 259.854 223.589 1.148.877 21.928 1.170.805 

35 776.342 303.156 260.849 1.340.347 25.592 1.365.939 23.058 
40 776.342 303.156 260.849 191.508 t531.855 29.218 1.561.073 

Mestre/Capatas 30 D 665.434 14 304.752 167.048 1.137.234 1.137.234 
35 776.342 355.530 194.901 1.326.773 1.326.773 23.058 
40 776.342 355.530 194.901 189.539 1.516.312 1.516.312 

Conductor 30 D 665.434 12 259.854 148.379 1.073.667 60.046 1.133.713 
35 776.342 303.156 173.111 1.252.609 70.056 1.322.665 23.058 
40 776.342 303.156 173.111 178.942 1.431.551 80.066 1.511.617 

Auxiliar Practic Serveis Socials, Sa-
nitari Conductor i Oficial d'Oficis 30 D 665.434 12 259.854 114.371 1.039.659 1.039.659 

35 776.342 303.156 133.438 1.212.936 1.212.936 23.058 
40 776.342 303:156 133.438 173.277 1.386.213 1.386.213 
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Lloc base H. Grup Retribució Nivell C. desti- C. esp. Complement Totallloc CPT Total Augll)ent 
bé.sica nació equipara- especific base personal gradual 

ció dedicació 

Auxiliar Practic Serveis Tecnics, 
Auxiliar de Clinica i Practic Sanitari 30 D · 665.434 12 259.854 89.571 1 .014.859 21 .602 1 .036.461 

Radiotelefonista 

Subaltern i Ajudant d'Oficis 

Operari 

303.156 104.492 1 '183.990 25.214 1 .209.204 23.058 35 
40 

776.342 
776.342 303.156 104.492 169.145 1.353.135 28.812 1.381 .947 ' 

30 D 665.434 12 259.854 75.260 1.000.548 70.616 1.071 .164 
35 776.342 303.156 87.817 1.167.315 82.376 1.249.691 23.058 
40 776.342 303.156 87.817 166.753 1.334.068 94.150 1.428.218 

30 E 607.474 10 214.984 165.975 988.433 45.066 1.033.499 
35 708.722 250:810 193.633 1.153.165 52.584 1.205.749 17.276 
40 708.722 250.810 193.633 164.732 1.317.897 60.102 1.377.999 

30 E 607.474 8 192.542 143.767 943.783 27.888 971 .671 
35 708.722 224.630 167.728 1.101 .080 32.536 1.133.616 17.276 
40 708.722 224.630 167.728 157.297 1.258.377 37.184 1.295.561 

RETRIBUCIONS MENSUALS 1987 

Técnic Superior d'lnformatica 30 A 91 .881 20 31 .385 26.481 
35 107.194 36.616 30.895 
40 107.194 36.616 30.895 24.958 

Técnic Mitja d'lnformatica 

Técnic Auxiliar Eduació 

Encarregat 

Técnic Auxiliar Arquitectura Engi-

30 B 
35 
40 

30 e 
35 
40 

30 e 
35 
40 

nyeria i Informatice 30 C 
35 
40 

Técnic Auxiliar de Sanitat 30 C 
35 
40 

Técnic Auxiliar en General 30 C 

35 

Auxiliar practic Arquitectura i Engi-

40 

30 D 
35 
40 

30 D 
35 
40 

30 D 
35 
40 

77.982 16 24.974 7.695 
90.979 29.136 8.978 
90.979 29.136 8.978 

12 18.561 12.932 
21 .654 15.088 

18.442 

58.129 
67.817 
67.817 21 .654 15.088 14.937 

58.129 16 24.974 5.510 
67.817 -29.136 6.427 
67.817 29.136 6.427 14.769 

58.129 14 21 .768 6.555 
67.817 25.395 7.649 
67.817 25.395 7.649 14.409 

58.129 12 18.561 7.715· 
67.817 21 .654 9.002 
67.817 21 .654 9.002 14.067 

58.129 12 18.561 5.381 
67.817 ' 21 .634 6.278 
67.817 21 .654 6.278 13.678 

47.531 12 18.561 15.971 
55.453 21 .654 18632 
55.453 21 .654 18.632 13.679 

47.531 14 21 .768 11 .932 
55.453 25.395 13.922 
55.453 25.395 13.922 13.539 

47.531 12 18.561 10.599 
55.453 21 .654 12.365 
55.453 21 .654 12.365 12.782 

149.747 
174.705 
199.663 

110.651 
129.093 
147.535 

89.622 
104.559 
119.496 

88.613 
103.380 
118.149 

731 
854 
976 

149.747 
174.705 4.113 
199.663 

110.65.1 
129.093 3.291 
147.535 

89.622 
104.559 2.468 
119.496 

89.344 
104.234 2.468 
119.125 

86.452 ~29 86.781 
100.861 384 101 .245 2.468 
115.270 439 115.709 

84.405 2.376 86.781 
98.473 2.772 101 .245 2.468 

112.540 3.169 115.709 

82.071 1 .589 63.660 
95.749 1.854 97.603 2.468 

109.427 2.119 111 .546 

82.063 1.567 83.630 
95.739 1.828 97.567 1.647 

109.418 2.087 111 .505 

81.231 
94.770 

108.309 

81 .231 
94.770 1.647 

108.309 

76.691 4.289 80.980 
89.472 5.004 94.476 1.647 

102.254 5.719 107.973 
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Lloc base H. Grup Retribució Nivell C. desti- C. esp. Complement Totallloc CPT Total Augment 
basica nació equipara- específic base personal gradual 

ció dedicació 

Auxiliar Practic Serveis Socials,Sa-
nitari Conductor i Oficial d'Oficis 30 D 47.531 12 18.561 8.169 74.261 74.261 

35 55.453 21 .654 9.531 86.638 86.638 1.647 
40 55.453 21 .654 9.531 12.377 99.015 99.015 

Auxiliar Practic, Serveis Tecnics, 
Auxiliar de Cllnica i Practic Sanitari 30 D 47.531 12 18.561 6.398 72.490 1.543 74.033 

35 55.453 21 .654 7.464 84.571 1.801 86.372 1.647 
40 55.453 21.654 7.464 12.082 96.653 2.058 98.711 

Radiotelefonista 30 D 47.531 12 18.561 5.376 71.468 5.044 76.512 
35 55.453 21 .654 6.273 83.380 5.884 89.264 1.647 
40 55.453 21.654 6.273 11.911 95.291 6.725 102.016 

Subaltern i Ajudant d'Oficis 30 E 43.391 10 15.356 11;855 70.602 3.219 73.821 
35 50.623 17.915 13.831 82.369 3.756 86.125 1.234 
40 50.623 17.915 13.831 11 .767 94.136 4.293 98.429 

Operari 30 E 43.391 8 13.753 10.269 67.413 1.992 69.405 
35 50.623 16.045 11.981 78.649 2.324 80.973 1.234 
40 50.623 16.045 11.981 11 .236 89.885 2.656 92.541 

ANNEX 11 Llocs de nivell 22 Específic 
anual 

PRECATALEG DE LLOCS DE TREBALL TIPUS Grup d'adscripció A, B i Encarregats del C 
ALS EFECTES DE COMPLEMENT DE Direcció de Negociat 311.206 

DESTINACIÓ, ESPECÍFIC DE. RESPONSABILITAT Direcció de Serveis T écnics i T écnics Admi-
1 DIFICUL T AT TECNICA nistratius 311.206 

Direcció de Centres de 3r. ordre 311.206 
Analistes A 311.206 

Llocs de nivell 26 Específic Assessors T ecnics 311.206 
anual Direcció del Pare Mobil 402.990 

Grup d'adscripció A Direcció Tallers Municipals 402.990 
Direccions d'Unitat 484.540 Direcció del Pare de Maquinaria 402~990 
Direccions Superiors de Centres de Presta- Metges Caps de Seccions Hospitalarias 138.306 
ció de Serveis Personals 484.540 Analistes B 138.306 
Direccions de Centres de 1 r. ordre 484.540 Oficials Guardia Urbana i SEIS 111.006 
Direccions Gabinets Tinéncies d'Aicaldía 484.540 Direccions de Divisió de Serveis Personals 
Direccions Secretarias Técniques d'Arees 484.540 de Districte en funcions 350.616 
Direccions Divisió Secretaria i Serveis Gene- Llocs de nivell 20 Específic rals de Districte 484.540 
Direcció de Serveis Jurídics 484.540 anual 

Direcció Divisió SEIS 285.236 Grups d'adscripció A, B, i C 

Subinspector Guardia Urbana 332.752 Programadors-analistes 288.260 
Suboficials Guardia Urbana i SEIS 243.810 

Llocs de nivell 24 Específic Direcció de Guardia del SEIS 206:486 

anual Direcció de Centres Cívics ,235.886 

Grup d' adscripció A 
Direcció de Centres de 4t. ordre 150.066 

Direcció de Subunitat 422.464 Gestors Pressupostaris A 121.058 

Subdirecció d'Unitat 422.464 Llocs de nivell 18 Específic 
Direcció de Centres de 2n. ordre 422.464 anual 
Direccions de Divisió de Serveis Técnics de Grups d'adscripció B, CiD 
Districte 422.464 Direcció d'Oficines Administrativas 115.346 
Analistas Séniors B 422.464 Direcció de Centres de Sé. ordre 115.346 
Direcció de Divisions del Serveis Personals Direcció d'Oficines Técniques 167.720 
de Districte 422.464 Programadors Séniors A 167.720 
Direcció de Unitat en funcions 484.540 Sergents Guardia Urbana i SEIS 144.186 
Metges Caps de Serve~is Hospitalaris 225.960 Programadors Séniors B 57.680 
Analistas Séniors A 618.940 Gestors Pressupostaris B 69.216 
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Llocs de nivell 16 Específic Secretarias B de Llocs Directius 68.782 
anual Conductors de Maquinaria 68.782 

Grups d'adscripció B, CiD Operador A 110.040 
Direcció de Centres de 6é. ordre 57.820 
Responsables de Grups de 1 r. ordre 57.820 Llocs de nivell 12 Específic 
Responsables d'Equips d'Oficis 57.820 anual 
Supervisors Deliniació 57.820 Grups d'adscripció C, D, i E 
Caps de Sala de Programació 167.706 Conductors de camió 68.782 
Caparais Guardia Urbana i SEIS 252.560 Radiotelefonistes qualificades 68.782 
Secretarias A de Direcció 100.506 Responsables Grup Subalterns 35.952 
Gestors Pressupostaris C 31.150 Uxiers de I'Aicaldia 35.952 
Operador-Programador 340.606 Auxiliars de Veterinaria a Mercabarna 113.190 

lnformadors del 01 O 113.190 
Llocs de nivell 14 Específic 

anual Llocs de nivell 1 O Específic 
Grups d'adscripció B, C, D i E ariual 
Responsables de Grups de 2n. ordre 50.246 Grup d'adscripció E 
Responsables de Brigades d'Oficis 50.246 Responsables Grups d'Operaris 61.726 

ANNEX 111 

TAULA INICIAL DE COMPLEMENTS PERSONALS TRANSITORIS 

Lloc Base 

Encarregat 
T écnic Auxiliar Arquitectura i Enginyeria 
T écnic Auxiliar lnformatica 
Técnic Auxiliar Sanitat 
Conductors 
T écnic Auxiliar lnstitucions Culturals 
T écnic Auxiliar Puericultura 
Técnic Auxiliar Serveis Socials 
Auxiliar Practic Arquitectura i Enginyeria 
Auxiliar Practic Serveis T écnics 
Auxiliar Clínica 
Practic Sanitari 
Radiotelefonistes 
Subalterns 
Ajudant Oficial Oficis 
Operaris 

ANNEXIV 

Retribució total 
actualitzada 1986 

1.378.368 
1.344.777 
1.344.777 
1.312.926 
1.192.925 
1.276.623 
1.276.623 
1.276.623 
1.276.627 
1.127.579 
1.127.579 
1.127.579 
1.111.729 
1.098.221 
1.098.221 
1.048.613 

CPT 1986 

15.406 
9.024 
9.024 

40.875 
70.365 
28.485 
28.485 
28.485 
27.995 
27.344 
27.344 
27.344 
82.380 
53.402 
53.402 
34.115 

Técnic Auxiliar en general 

Retribució total 
personal 1986 

1.393.774 
1.353.801 
1.353.801 
1.263.290 
1.263.290 
1.305.108 
1.305.108 
1.305.108 
1.304.622 
1.154.923 
1.154.923 
1.154.923 
1.194.109 
1.151.623 
1.151.6~3 
1.082.728 

COMPLEMENT ESPECÍFIC PER DEDICACIÓ 
Auxiliar Practic d'Arquitectura i Enginyeria 
Mestre Capatas 

191.508 
191.508 
189.539 
178.942 

Lloc Base 

Técnic Superior d'lnformatica 
Técnic Mitja d'lnformatica 
Técnic Auxiliar d'Educació 
Er:1carregat 
Técnic Auxiliar d'Arquitectura i lnformatica 
Técnic Auxiliar de Sanitat 

Comple
mentes

pecífic per 
dedicació 

349.410 
258.186 
209.118 
206.761 
201 .720 
196.932 

Conductor 
Auxiliar Practic de Serveis Socials, Sanitari 
Conductor, i Oficial d'Oficis 
Auxiliar Practic Serveis Técnics, Auxiliar Clíni-
ca i Practic Sanitari · 
Radiotelefonista 
Subaltern i Ajudant d'Oficis 
Operari 

173.277 

169.145 
166.753 
164.732 
157.297 

Nota: Aquests específics són els que figuren en les Taules 
retributivas generals corresponents als llocs base, la jornada 
laboral deis quals és superior a la jornada norma (35 hores). 
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ANNEX V 

FALTES 1 SANCIONS 

1. Faltes. Les faltes comeses pels treballadors esta-
ran classificades en lleus, greus i molt greus. 

2. Faltes lleus . 
Són faltes lleus: 
a) Les faltes de puntualitat, dins el mateix mes, sense 

causa justificada i fins a tres diés. 
b) La falta d'assisténcia sense causa justificada. 
e) L'absencia del lloc de treball durant la jornada 

:laboral sense avís ni causa justificada. 
d) La no comunicació amb la deguda antelació de 

l'absencia al treball per causa justificada, excepte que 
es comprovi la impossibilitat de fer-ho. 

e) El reiterat oblit de fitxar en els rellotges de control i 
de signar en les llistes d'assisténcia, observat en 
cómputs semestrals, comen9ant a comptar-se el termini 
de prescripció indicat en l'apartat 5, a partir del dia h8.bil 
següent a l'últim del semestre computat. · 

f) La manca de registre en rellotges de control o de 
forma de les interrupcions de la jornada laboral, cas de 
fer-ne ús, i també de les comissions de servei i permi
sos. 

g) L'indisposat durant les hores de servei o baixa per 
mala/tia que es trobi absent del seu domicili per causa 
no justificada. 

h) La no tramitació del comunicat de baixa per 
mala/tia, en el termini de 48 hores, excepte que es 
comprovi la impossibilitat d'haver-ho efectuat. 

i) La incorrecció amb el público companys de treball, 
qualsevol que sigui la seva situació dins /'estructura de 
1 'Ajuntament. 

j) La negligencia del treballador en l'ús deis locals, 
materials o documents inherents al servei. 

k) L'incompliment lleu deis deures professionals per 
negligencia o oblit. 

1) L'incompliment voluntari del rendiment legalment 
exigible, sempre que no causi perjudici greu al servei. 

m) L'incompliment d'alló ordenat per un superior 
d ~acord amb les seves atribucions quan no repercuteixi 
greument en el servei o disciplina. 

n) L'incomplimen~ de les normes de tramitació en alió 
referent a les dades personals. 

<<ñ))) La no comunicació per part deis responsables 
de grup de les incidencias produ'ides entre el personal 
al seu carrec. 

o) L'entrada o permanencia en llocs públics que 
desmereixin del carrec amb /'uniforme i en hores de 
servei, sempre que no sigui per raons del propi servei: 

3. Faltes greus . 
Són faltes greus: 
a) La reincidencia per tres cops en falta lleu durant 

dos anys, sempre que no sigui la de puntualitat. 
b) Les faltes repetidas cf assistencia sen se causa jus

tificada. 
e) L'abandó del lloc de treball, si aquest causa 

perjudici al municipi o als seus ciutadans. 
d) La realització d'activitats alienes al servei durant la 

jornada de treball. 
e) La simulació de la presencia d'un altre treballador 

o funcionari utilitzant la fitxa, alteració deis elements de 
control o de qualsevol altra manera. 

f) L'incompliment deis deures professionals per negli
gencia inexcusable . 

g) La reincidencia en la desobediencia d'alló ordenat 
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per un superior dins les atribucions del seu carrec i 
deontología professional. 

h) Les agressions verbals o físiques entre treballa
dors dins les hores de servei. 

i) La manipulació intencionada de fitxes, llistes d'as
sistencia o qualsevol altre element de control horari. 

j) La falta de la deguda reserva respecte deis as
sumptes que es coneixen per raó del carrec i que 
tinguin caracter confidencial. 

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

1) L'incompliment voluntari del rendiment legalment 
exigible. 

m) L'incompliment d'alló ordenat per un superior 
d'acord amb les seves atribucions, amb el degut res
pecte a la deontología professional, quan repercuteixi 
greument en el servei o disciplina. 

n) L'exercici d'activitats professionals o privadas le
galment incompatibles amb el desenvolupament de la 
seva funció: 

«ñ))) Les faltes notóries de respecté i consideració 
amb els ciutadans en relació amb el servei o lloc de 
treball .que desenvolupa. 

o) L' embriaguesa en hores de servei. 
p) L'encobriment, per part deis responsables de 

grup, de les negligencias, faltes d'assisténcia, incompli
ment deis seus deures professionals o a:bséncia del 
treball deis treballadors al seu carrec. 

4. Faltes molt greus . 
Són faltes molt greus: . 
a) La reincidencia en la comissió de falta greu en un 

període de sis mesas, encara que sigui de distinta natu
ra/esa. 

b) Més de deu faltes no justificadas de puntualitat en 
un període de sis mesas o vint en un any. 

e) Més de tres faltes injustificadas en el treball en un 
període de quatre mesas o més de dotze en un període 
d'un any. 

d) La indisciplina o desobediencia en el treball. 
e) Les ofensas verbals o físiques a les autoritats 

municipals o a les persones que treballen a I'Ajunta
ment, o als seus familiars que hi convisquin. 

f) La transgressió de la bona fe contractual, i l'abús 
de confian9a en el desenvolupament del treball . 

g) La disminució voluntaria i continuada en el rendi
ment exigible del treball. 

h) L'embriaguesa habitual o toxicomanía si repercu
teixen negativament en el treball. 

5. Prescripció 
a) Les faltes lleus prescriuran als deu dies habils, les 

faltes greus als vint dies habils, i les faltes molt greus als 
seixanta dies habils a comptar de la data en la qual 
I'Ajuntament tingui coneixement de la seva comissió i 
en tot cas, als sis mesas d'haver-se comes. 

b) Préviament a la imposició de la sanció, es concedi
ra audiencia a l'interessat durant tres dies tant en les 
faltes lleus, com en les greus o molt greus, a l'objecte 
que el ~reballador pugui formular les alegacions que 
cregui convenient, interrompent-se els terminis previs
tos de prescripció per a tot el període compres entre la 
data de comunicació de la proposta de sanció i la seva 
recepció per l'interessat, més els tres dies concedits 
pera /'audiencia. En cap cas, a efectes de prescripció, 
podra sobrepassar en més de deu dies el terniini per 
als tramits indicats en aquest paragraf. 

Aquest apartat quedara sense efecte en el cas que la 
jurisdicció competent consideri que el termini que s'es-
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tableix no interromp els terminis de prescripció exacta
ment en la forma descrita. 

6. Sancions . 
Les sanclons que podran aplicar-se, segons la grave

tat i circumstancies de les faltes comeses, seran les 
que s'indiquen en els apartats següents. 

7. Sancions per faltes lleus . 
Seran l~s següents: 
a) Amonestació per escrit. 
b) Suspensió de sou i feina d'1 a 4 dies. 
8. Sancions per faltes greus . 
Les faltes greus seran sancionadas amb suspensió 

de sou i feina de cinc a vint dies. 
9. Sancions per faltes molt greus . 
Seran les segQents: 
a) Suspensió de sou i feina de vint-i-un a seixanta 

dies. 
b) Acomiadament. 
10. Procediment . 
La facultat d'imposar sancions correspon a I'Ajunta

ment. 
Les sancions de les faltes requeriran comunicació 

per escrit al treballador, fent constar la data i els fets 
que les motiven. 

ANNEX VI 

COMPLEMENT ESPECÍFIC DE PENOSITAT 

Integra els tactos següents: 

A) FESTIVIT A T 
Afecta el personal l'horári laboral habitual del qua\ 

inclogui, de manera regular, dies festius i es distribueix 
en els nivells següents: 

Nivel! 1. Pera mitjanes mensuals d'1 festiu o menys: 
11.607 pessetes anuals 

Nivel! 2. Per a mitjanes mensuals d'1 i fins a 2: 
23.229 pe~setes anuals 

Nivel! 3. Per a mitjanes mensuals de 2 i fins a 3: 
34.822 pessetes anuals 

Nivel! 4. Per a mitjanes mensuals, superiores a 3 
festiuos: 46.444 pessetes anuals 

8) NOCTURNITAT 
Afecta el personal la jornada laboral habitual inclogui, 

de manera regular; hores nocturnas, considerant como 
a tals les comprases entre les 22 i les 6 horas, i es 
distribueix d'acord amb els nivells següents: 

Nivel! 1. Per a mitjanes diarias de 2 hores nocturnas: 
23.229 pessetes anuals. , 

Nivel! 2. Per a mitjanes diaries entre 2 i 4 hores: 
46.444 pessetes anuals; · 

Nivel! 3. Per a mitjanes diaries entre 4 y 6 hores: 
69.658 pessetes anuals. . 

Nivel! 4. Per a mitjanes diaries superiors a 6 tiores: 
92.888 pessetes anuals. 

C) DESPLA9AMENT. 
Afecta el personal adscrit a !loes de treball que es 
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trobin situats en centres no coberts per la xarxa urbana 
de transports. 

lmport: 34.822 pessetes, 

O) MENYSCAPTE DE DINERS 
Afecta el personal el lloc de treball del qua! consisteixi 

en la prestació habitual de seNei de caixa i recaptació. 
lmport: 23.229 pessetes. 

E) EMERGENCIES SOCIAL$ 
Afecta el personal específicament adscrita la cober

tura permanent de situacions de risc i emergencia. 
lmport: 66.038 pessetes. 

ANNEX VIl 

COMPLEMENT ESPECÍFIC DE PERILLOSITAT 

Afecta els funcionarias l'activitat regular deis quals es 
desenvolupi en !loes de treball d'especial i clara perillo
sita! o toxicitat. 

En proporció a la intensitat d'aquests factors s'atorga 
als nivells 1 1 2, comprensiu el primer de la totalitat de la 
quantitat assignada i el segon de la seva meitat. 

Nivel! 1 : 67.444 pessetés 
Nivel! 2: 33.729 pessetes 

ANNEX VIII 

GRATIFICACIO PER SERVEIS EXTRAORDINARIS 

Preu~ de les hores extraordinarias per a 1987 

Hores 
noctur-

Hores nes o 
Lloc base normals festives 

Técnic Superior d'lnformatica 773 1.083 
Técnic Mitja d'lnformatica 606 848 
Técnic Auxiliar d'Educació 529 740 
Encarregat 520 728 
Técnic Auxiliar d'Arquitectura i lnfor-
matica 513 718 
T écnic Auxiliar de Sanitat 508 711 
Técnic Auxiliar en general 486 680 
Auxiliar Practic d'Arquitectura 486 680 -
Mestre Capatas 476 666 
Conductor 471 659 
Auxiliar Practic de SeNeis Socials, 
Sanitari, Conductor i Oficial.d'Oficis 455 636 
Auxiliar Practic de SeNeis técnics, 
Auxiliar de Clínica i Practic Sanitari 450 629 
Radiotelefonista 444 622 
Subaltern i Ajudant d'Oficis 428 600 
Operari 403 563 
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ANNEXIX 

lnerement hipotétie aplieat sobre Total mensual Total mensual 
Any retribueió any anterior pera !loes CPT pera !loes Absoreió 

mensual mensual 
Lloes sense CPT Lloes amb CPT sense CPT amb CPT 

LLOC BASE: ENCARREGAT 

1987 104.396 . 854 105.250 302 
1988 5% 4,7% 109.616 581 110.197 316 
1989 5% 4,7% 115.097 279 115.376 331 

LLOC BASE: T~CNIC AUXILIAR ARQUITECTURA 1 ENGINYERIA 1 T~CNIC AUXILIAR INFORMÁTICA 

1987 101.847 384 102.231 293 
1988 5% 4,7% 106.939 97 107.036 307 
1989 5% 4,7% 112.286 122;066 

LLOC BASE: T~CNIC AUXILIAR SANIT AT 

1987 99.459 2.772 102.231 293 
1988 5% 4,7% 104.432 2.604 107.036 307 
1989 5% 4,7.% 109.654 2.413 112.067 321 

LLOC BASE: T~CNIC AUXILIAR PUERICULTURA, T~CNIC AUXILIAR DE SERVEIS SOCIALS 1 CAPELLÁ 

1987 96.700 1.854 98.554 282 
1988 5% 4,7% 101.535 1.651 103.186 296 
1989 5% 4,7% 106.612 1.424 108.036 310 

LLOC BASE: AUXILIAR PRÁCTIC SERVEIS T~CNICS, AUXILIAR CLÍNICA 1 PRÁCTIC SANITARI 

1987 85.412 1.801 87.213 250 
1988 5% 4,7% 89.683 1.629 91.312 262 
1989 5% 4,7% 94.167 1.437 95.604 274 

LLOC BASE: AUXILIAR PRÁCTIC ARQUITECTURA 1 ENGINYERIA 

1987 96.690 1.828 98.518 282 
1988 5% 4,7% 101.525 1.523 103.148 295 
1989 5% 4,7% 106.601 1.395 107.996 309 

LLOC BASE: CONDUCTOR 

1987 90.392 5.004 95.396 273 
1988 5% 4,7% 94.912 4.968 99.880 286 
1989 5% 4,7% 99.658 4.916 104.574 300 

LLOC BASE: RADIOTELEFONIST A 

1987 84.213 5.884 90.097 294 
1988 5% 4,7% 88.424 5.884 94.308 294 
1989 5% 4,7% 92.845 5.884 98.729 294 

LLOC BASE: SUBAL TERN 1 AJUDANT D'OFICIAL 

1987 83.208 3.756 86.964 249 
1988 5% 4,7% 87.368 3.683 91.051 261 
1989 5% 4,7% 91.736 3.594 95.330 273 

LLOC BASE: OPERAR! 

1987 79.437 2.324 81.761 234 
1988 5% 4,7% 83.409 2.195 85.604 245 
1989 5% 4,7% 87.579 2.048 89.627 257 
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DOCUMENTA 

QUANTIES DE LES RETRIBUCIONS BÁSIQUES 
1 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PER GRUPS 1 
NIVELLS SEGONS LA LLEI DE PRESSUPOSTOS 
GENERALS DE L'ESTAT PER A 1987 

Grup Sou base anual Triennis anuals 
A ................. ....... 1.500.716 .... .................... 57.582 
8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.273. 706 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46.07 4 
e .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. 949.438 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34.552 
D .. .. .. .. .. ... .. .. .... .. . 776.342 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23.058 
E ........................ 708.722 ........................ 17.276 

DOCUMENT B 

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PER NIVELLS 

Nivel! lmport anual 
30 ............ ....................................... .... ...... 1.129.524 
29 ............ .................................... .. .... .... .. . 1.013.160 
28 ..... ...... .................................................. 970.548 
27 ........... ;................................................. 927.924 
26 ........... ............ .. .................................... 814.068 
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25 ............................ ...... .......................... 722.268 
24 ...... .. .............................. .......... ............. 679.644 
23 ............................. ............ ................. ... 637.032 
22 ............................................................. 594.408 
21 ........ .. .................. ................................. . 551.880 
20 ............. ................................................ 512.628 
19 ............................................................. 486.432 
18 .......................................... ... ................ 460.260 
17 ...... ....................................................... 434.076 
16 ......... ..... .............. .... ............................. 407.904 
15 ............ .. ................................... ... ......... 381.708 
14 ......... ... ................................................. 355.536 
13 .................... .... ............. ............. ........... 329.352 
12 ................. .. ...................... ...... .. .. :......... 303.156 
11 ..................................................... ........ 276.996 
10 ............................ .. ............. .................. 250.812 
9 ... .... ... .. ... ... ................................ ... ... ...... 237.732 . 
8 .......... ......... ........................ .... ...... ....... .. 224.628 
7 ......... .. .. .. ............................................... 211.536 
6 ..................................................... .... ..... 198.444 
5 ......... ... ........................... ... .................... 185.352 
4 ...................... ......... .... .. ......................... 165.732 
3 ..................................... .. ......... .... .......... 146.112 
2 .... ........ .................................................. 126.492 
1 ...... .............................. ... ....................... 106.884 


