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CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL 
DEL PERSONAL LABORAL 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 

Article 1 
Ambit funcional i personal 
Aquest Conveni o Acord s'aplicara als treballadors 

de I'Ajuntament de Barcelona contractats amb subjec
ció a la legislació laboral. 

En queden exclosos els contractats que tinguin carrecs 
d'alta direcció i el personal designat per a llocs de 
confian((a, independentment que es trobin inclosos, si és 
el cas, en el régim general de la Seguretat Social. 

Article 2 
Ambit temporal 
La durada d'aquest Conveni sera de tres anys, fins al 

31 de desembre de 1991. 
En el cas de no haver-hi acord o denúncia de revisió; 

abans de finalitzar la vigencia d'aquest Conveni, es 
prorrogara automaticament per períodes anuals. 

Article 3 
Clausula de garantia ad personam 
Les condicions económiques de tota mena pactades 

en aquest Conveni formen un tot organic i substituiran, 
compensaran i absorbiran el cómput anual i global de 
totes les que hi hagi en data 31 de desembre de 1988 a 
I'Ajuntament de Barcelona, qualsevol que. sigui la natu
ralesa, l'origen o la denominació. 

Es respectaran aquelles situacions personals que 
amb caracter global ultrapassin el que s'hagi pactat, 
mantenint-se estrictament ad personam. Qualsevol pac
te o disposició posterior més favorable prevaldra sobre 
el que aquí s'estableixi. 

Article 4 
Comissió de seguiment 
Queda constitu'lda una Comissió de control, segui

ment, interpretació i desenvolupament, si escau, de les 
normes contingudes en aquest Conveni. La formen sis 
representants sindicals escollits pel Comité d'Empresa 
d'entre els seus membres i, en representació de I'Ajun
tament, les persones que aquest designi. 

CAPÍTOL 11 

CONDICIONS ECONOMIQUES 

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

corresponents a 1988, l'increment general del 4 % 
previst en la Llei de Pressupostos Generals de I'Estat 
pera l'exercici de 1989. 

Es constitueix, a més, un fons de caracter general 
per a millares salarials diverses, que es fixa en 468 
milions de pessetes, l'aplicació del qual queda reflecti
da en les taules salarials annexes. 
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Article 6 
Actualització retributiva per als anys 1990 i 1991 
1. S'aplicara, sobre les retribucions íntegres del per

sonal, corresponents a cadascun deis exercicis ante
riors, l'increment que estableixi, amb caracter general, 
per als funcionaris públics, la Llei de Pressupostos 
Generals de I'Estat peral respectiu exercici pressupos
tari. 

2. Es constituiré., per a cadascuna de les dues anua
litats, un fans addicional per a millares salarials, que es 
fixa en quantia equivalent al 0,5 % de la massa salarial 
corresponent a l'exercici immediatament anterior. L'apli
cació d'aquest fons al conjunt del personal per a cada 
anualitat es produira mitjan9ant un acord entre I'Ajunta
ment i la representació del personal. 

3. Eventualment, i en el cas que l'increment de 
l'índex anual de preus al consum, publicat amb carac
ter oficial i ambit estatal pera l'exercici immediatament 
anterior, excedís de l'increment al qual. es refereix 
l'apartat 1, el fans indicat a l'apartat 2 se substituiria 
per un fons addicional, sense cap efecte retroactiu, 
per a millores salarials de caracter general, per un 
import equivalent a l'esmentada diferencia més un 
0,5% de la massa salarial. L'aplicació d'aquest fons al 
conjunt del personal per a cada anualitat es produiria 
mitjan9ant un acord entre I'Ajuntament i la representa
ció del personal . 

Article 7 
Fans per a mi/lores de carácter sectorial 
1 . Per a assumptes de caracter parcial o sectorial, 

deis quals se'n derivi un cost económic, llevat deis 
originats per processos d'homologació, al marge deis 
increments retributius generals, es constitueixen els 
fons peral personal laboral i funcionari de I'Ajuntament 
per les quanties següents i per als anys que s'indi
quen: 

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 a 
les taules salarials annexes, tenint en compte que en 
aquestes taules s'inclou, a més, la bonificació a carrec 
de I'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 i 1991 s'actua
litzaran en la mateixa proporció qúe 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. 

Article 8 
Regim retributiu 
L'estructura i el régim 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 salarials generals annexes i en 
els catalegs de llocs de treball vigents. 
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Article 9 
Complement personal 
Els complements personals transitoris genencs vi

gents el.31 de desembre de 1988, generats per l'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 amb 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 salarials annexes, i els de 
responsabilitat i dificultat técnica són els establerts en 
els vigents catalegs de llocs 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 nómina d'abril, en forma de paga extra, pero es 
computara per dotzenes parts, corresponent cadascu
na a l'assisténcia i acompliment ·de l'horari d'un mes. 

e) La prima s'estableix per incentivar l'assisténcia 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 
alió establert de manera reglamentaria i amb el que es 
disposa en aquest Acord. 

d) Cadascun deis conceptes d'assisténcia i d'a
compliment d'horari computara un 50 % de la prima 
mensual; es podré establir un tercer component de 
productivitat amb negociació previa amb la representa
ció del personal i aprovació de 1' estudi de co[ltrol de 
resultats, i amb aplicació globalitzada de tots els treba
lladors. 

e) Es computara i s'abonara la totalitat de la prima 
d'assisténcia quan el treballador no falti cap dia a la 
feina, 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 desé dia inclusivament. Les 

baixes superiors a 1 O dies produiran el descompte 
corresponent a un mes, excepte que, per la seva 
durada, excedeixin de 1 O dies en cadascun deis 
períodes mensuals correlatius, en aquest cas el des
compte s'efectuara per cadascun deis esmentats pe-

. ríodes. 
- Baixa per indisposició fins a 3 dies l'any. No es 

controlaran les dues primeres indisposicions anuals, 
llevat que l'increment d'indisposicions produ'ft entre el 
període compres des de 1' 1 de juliol 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 fór
mula sera valida per a períodes successius. 
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- 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 men
sual. corresponent. 

La prima mensual d'acompliment d'horari es compu
tara i s'abonara en la seva totalitat quan l'interessat 
compleixi els requisits establerts per jornada i horari 
amb els marges tolerats. · 

Es perdra el 100 % de la prima mensual d'acompli
ment d'horari quan es perdi la prima d'assisténcia 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 de 
d'horari. 

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

descendents, ascendents i germans consanguinis 
o polítics. La llicéncia 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 de pares, fills, 
cónjuges o d'infantament d'esposa. 

- 3 diesen cas d'intervenció quirúrgica de pares, fills o 
consort. 

- Llicéncia per maternitat en la durada legalment esta
blerta. 

- Els permisos a qué es refereix l'apartat 5 de l'article 
17 d'aquests acords. 

- 1 dia per examen académic. 
- 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 de domicili, 1 dia en la mateixa localitat, 2 

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

de la prima proporcionalment al dia o dies en qué 
s'exerceixi tal dret. 

i) El treballador amb fill menor de 9 mesas, tindra 
dret a una hora diaria d'abséncia del treball per aten
dre'l. Aquest període es pot dividir en dos fraccions o 
bé ser substitu'ft per una reducció dEi la jornada en mitja 
hora. Quan el pare i la mare treballin, només un d'ells 
podré exercir aquest dret, i el sol·licitant haura de 
manifestar expressament per escrit que l'altre no gau
deix del mateix dret. 

j) El treballadador que per raó de guarda legal tingui 
al seu carrec algun menor de 6 anys o a un disminu'ft 
físic o psíquic que no exerceixi activitat retribUida, tindra 
dret a \,Jna disminució de la jornada de treball en un ter9 
o en una meitat, amb la reducció proporcional de les 
seves retribucions. La concessió d'aquesta reducció 
sera incompatible amb el desenvolupament de qualse
vol altra activitat, sigui o no remunerada, durant l'horari 
que sigui objecte de la reducció. 

En els casos degudament justificats, per incapacitat 
física del cónjuge, del pare o de la mare si conviuen 
amb el treballador, també es pot demanar la reducció 
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de la jornada amb les mateixes condicions que s'indi
quen més amunt. 

k) Totes les restants llicéncies o permisos compor
ten la corresponent pérdua de la prima d'assisténcia i 
acompliment. 

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

que excépcionalment, mitjan<;:ant la deguda autorització, 
puguin efectuar-se per sobre de l'horari habitual de cada 
treballador a l'efecte de la seva retribució. Les seves 
quanties són assenyalades a l'annex, distingint-se les 
que es fan en dies laborables de les nocturnes compre
ses entre les 1 O de la nit i les 6 del matí, i de les festives 
efectuadas en diumenge o en els dies expressament 
declarats festius en cada calendari laboral anual. 

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

Artic/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 
rédits periódics, en base anual. 

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

dament autoritzat hagl d'exercir la seva tasca tora del 
terme municipal, se li aplicara el régim de dietes vigents 
per als funcionaris . 

Els treballadors que utilitzin vehicle propi amb autoritza
ció de les corresponents Arees per desplac;ar-se per 
motius de treball, percebran la quantitat que pe~ quilóme
tre estigui assignada en cada moment als funcionaris. 

Artic/e 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
rias pertinents, amb l'excepció de la nómina de desem
bre, l'abonament de la qual sera avan<;:at de manera 
que es pugui percebre abans del dia 23. 

CAPÍTOL 1/1 

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 
de servei, la de 40 hores com a prestaci6 ampliada. 

Article 17 
Horari 
1. Pel que fa a la distribució d'horaris, s:estableixen 

dues fórmules diferenciadas, la primera de les quals es 
considerara com a régim comú i afectara les dependen-
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cíes de caracter administratiu i assimilat; la resta deis 
serveis ajustaran l'horari a les necessitats especifiques. 

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'acompllran de 
forma continuada durant les 7 hores del matí, amb els 
marges establerts. Els que efectu'in la jornada de 30 
hores durant el mateix període, la duran a terme també 
de forma flexible . Els de 40 hores prestaran 6 hores 
durant el matí i les 2 restants durant la tarda, amb la 
mateixa possibilitat de flexibllitat. Aquest últim régim 
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 necessariament, i amb mo
tiu deis serveis prestats, necessitin treballar durant 
aquest dia; en aquest cas es procedira a la formació 
d'uns torns rotatius mai inferiors al 25 % del personal 
que taran festa el dilluns en comptes deis dissabtes. 

3. Tots aquells acollits al régim comú que efectu'in la 
jornada setmanal de 35 o 40 hores, gaudiran d'una 
reducció horaria d'una hora diaria durant 3 mesos 
estivals, des de la festivitat de Sant Joan (24 de juny) 
fins a la Mare de Déu de la Mercé (24 de setembre). 
L'esmentada reducció suposara l'eliminació de l'horari 
de tarda durant 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, pel que fa a la reducció 
horaria estival, com a a~similats de les dependencias 
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 neteja i ordenances, entenent-se 
que en aquells serveis en qué la reducció horaria no 
pugul efectuar-se diariament, s'acompliara mitjan<;:ant 
l'assignació compensatoria de 4 dles laborals de dispo
sició lliure a gaudir dins de l'any natural. 

4. Peral personal acollit a l'horari comú de 35 hores i 
per als que estiguin subjectes a horaris especials, amb 
independéncia de la flexibilitat, s'estableix un marge 
d 'incompliment d 'horari de 5 minuts diaris, llevat de 4 
vegades al mes com a maxim, en qué es tolerara un 
incompliment de fins a 15 minuts. El personal acollit a 
l'horari comú en régim de 30 o 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 de 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 utilltzació d'aquestes 
hores es produira en fraccions mínimes de 2 hores i la 
seva recuperació s'efectuara amb el mateix fracciona
ment i abans que finalltzi el mes següent a aquell en 
qué hagin estat utilltzades. 

6. L'Area de Personal seguira tramitant totes aque
lles sol·licituds de canvi de jornada laboral de 30 a 35 
hores. 
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Aquestes ampliacions horaries tindran efecte 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. 

Artícle 18 
Vacances 
1 . La durada de les vacances estivals sera de 31 

dies naturals, amb possibilitat de partició en dos perío
des mínims de '15 dies, a efectuar amb caracter indica
tiu pel 75 % del personal en el mes d'agost, el 1 O % el 
juliol i el 15 % restant en altres dates de l'any, i només 
es podra modificar aquest sistema general en casos 
excepcionals i per causa justificada, en períodes mí· 
nims en tot cas de 7 dies, qomputats des del dia inicial 
fins a l'últim dia natural anterior a la reincorporació, 

2. Queden exceptuats del regim general el personal 
de la Guardia Urbana, Servei d'Extinció d'lncendis 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, es podran acollir 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 mesas de 
juliol 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 1 O % restant per al segon. 

Es podra disposar de dos di es 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 s'hauran de concre
tar, assignats i coneguts pel personal afectat durant el 
mes de marr;; del mateix any. , 

5. En els casos de treballs 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 

Condicíons professíonals 

Article 19 
Sistema de seleccíó 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 fara 
únicament per mitja deis procediments legals d'oposi· 
ció, concurs o concurs-oposició. 

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 
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treball i les característiques deis llocs a cobrir, i es 
reservaran, en qualsevol cas, un mínim del 20% de les 
places de cada convocatoria. 

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

Article 21 
Promoció professional 
Es cobriran mitjanr;;ant concursos. interns per convo

catoria pública tots els llocs de treball singularitzats fins 
al nivell '26, excepte els Gabinets, Secretaries Técni
ques i Secretaries deis Grups Municipals, i deis carrecs 
electes i directius de confianr;;a. Podran ser exclosos, 
excepcionalment, altres llocs de treball de caracter 
clirectiu o d 'especial confianr;;a, que s'estableixi en les 
Relacions corresp9nents. En aquests casos, es requeri
ra !'audiencia de I'Organ de representaci6 del personal. 

Formara part de la Junta de Valoració de cada 
c9ncurs, amb veu i sense vot, un delegat designat per 
I'Organ de representació corresponent. 

L'Ajuntament aplicara qualsevol millora de participa
ció sindical que s'estableixi legalment a aquest efecte. 

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

perfeccionament professional, formació i promoció. 
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'assisténcia a tals cursos. 

Per acord entre les Arees d'Organització i Protecció 
Ciutadana, el personal adscrit a aquesta última Area 
podra participar en el cursos del Pla de Formació de 
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 i vestuarí 
L'Ajuntament facilitara el material i el 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, acomplint els períodes 
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 llengua i la 
cultura catalanes. 

Article 26 
En el cas que d'efectuar-se nous estudis generals 

sobre qualificació o valoració de llocs de treball, atribu
ció de nivells o creació o modificació de conceptes 
retributius, 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'Organ de representació abans de la seva 
aprovació per I'Organ municipal competent. 
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Article 27 
Per millorar la qualltat 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 discutlra, en cada cas , 

amb I'Órgan de representació del personal sobre els 
supósits i els criteris de canvl en la manera de gestió 
deis servels que afectin situacions del personal muni
cipal. 

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

serveis, establira els mecanismes adequats en cada 
cas per cobrir, en la mesura necessaria, i amb els 
metodes legalment previstos, les absencies temporals 
deis !loes de treball per part del personal subjecte a 
aquests acords. Les dotacions económiques per a 
aquesta finalitat en cada exercici de vigencia de I'A
cord, s'estableixen en la corresponent Disposició addi
cional. 

Article 30 
Trasllats 
Amb caracter trimestral, I'Ajuntament donara compte 

a I'Órgan de representació del personal o a la comissió 
específica constitu-ida 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 preceden!. Amb 
caracter sectorial i en la mesa corresponent podran 
establir-se uns altres mecanismes que, sense perjudici 
de les facultats de la lnstitució, garanteixin la publicitat i 
la participació sindicals. 

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

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

CAPÍTOL V 

CONDICIONS SOCIAL$ 

Article 32 
La subvenció per a pares de disminu"fts físics o 

psíquics queda fixada en 24.000 pessetes mensuals 
pera l'exercici de 1989, revalorant-se d'acord amb I'IPC 
de cada any anterior en els restants exercicis de vigen
cia de I'Acord. En el cas que es necessiti i acrediti 
educació especial en centres d'assistencia de caracter 
onerós, les quantitats anteriors s'incrementaran en un 
50%. 

Aquesta subvenció es fará extensiva fins el primer 
grau de consanguinitat o afinitat als familiars que esti
guin a carrec i convlsqujn amb el treballador. Sera 
concurren! el requisit de convivencia en els casos 
d'ingrés, a carrec del treballador, en una institució 
hospitalaria o assistencial. Aquest benefici s'estén als 
qui rebin pensió de vidu'ltat o orfandat, sempre que es 
mantinguin les circumstancies que el motivin. 
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Article 33 
El personal afecta! per aquest Acord tindra dret a una 

indemnització al<;ada de tres milions de pessetes en 
cas de mort o invalidesa total en acle de servei, quan 
resulti d'accident de treball reconegut com a tal per la 
Seguretat Social o per l'expedient pertinent. 

Article 34 
Durant tot el temps que duri l'acompliment del Servei 

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

Artic/e 35 
Per als xofers i conductors que ocupen llocs de 

treball adequats a la seva categoría, es concertara una 
asseguran<;:a per la privació del carne! de conduir, 
sempre que aquesta es produeixl durant el desenvolu· 
pament de les seves funcions professionals. L'import 
de la renovació del carne! deis titulars d'aquests !loes 
de treball sera a carrec de I'Ajuntament. 

Article 36 
Duran! la vigéncia 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. 

Artic/e 37 
S'estableix un premi especial d'antiguitat al cap de 

25 anys de servei a I'Ajuntament de Barcelona, consis
ten! 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, consisten! en el gaudi, per 
una sola vegada, d'un mes addicional de vacances, a 
fer en la forma indicada. 

Article 38 
L'Ajuntament garanteix l'assistencia jurídica al perso

nal subjecte a aquest Acord que la necessiti per causes 
de conflictes derivats de la prestació del serve!. 

Artic/e 39 
Es dota al Fons de Cultura i Esports amb 'les quanti

tats que es determinen a 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 per mitja de certificaci6 de 
residencia. 

Article 41 
Jubilació 
El personal es jubilara obligatóriament 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 
podra estudiar la viabilitat legal i económica de plans o 
sistemes de jubilacions avan<;ades i báixes incenti
vadas. 
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Article 42 
Revisions mediques 
El personal subjecte a aquest Acord sera sotmés a 

reconeixement medie, amb caracter voluntari i amb la 
periodicitat fixada pe/ PAEMEM; per a tots els que es 
trobin en situació de servei actiu. La Comissió de 
Seguretat i Higiene estudiara les prioritats i definira 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 e/s mitjans adequats per a la 
utilització gratu'fta 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 /loe de treba/1 o /'activitat prestada perjudica o 
pot perjudicar un determinat trebal/ador, aquest sera 
trasl/adat a un altre /loe de treba/1 de la seva categoria 
professional, amb la petició previa de l'interessat. 

Article 44 
El Comité de Seguretat i Higiene en el Treba/1 estara 

format, en representació del personal, per 1 O membres 
integrants de les centra/s i associacions sindica/s i, en 
representació de I'Ajuntament, per les persones que 
aquest designi. 

El Comité de Seguretat i Higiene en el Treba/1 té per 
objecte, entre d'altres, propasar a I'Ajuntament i en e/s 
seus diversos centres, el perfeccionament de les condi
cions d'higiene i benestar, i de la prevenció d'accidents 
i malalties professionals en el desenvo/upament del tre
ba/1. 

Aquest Comité determinara les normes del seu fun
cionament. 

CAPÍTOL VI 

CONDICIONS SINDICALS 

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

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

Article 46 
Garanties i facultats de I'Órgan de representació 
Els membres de I'Órgan de representació, com a 

representants /ega/s deis treballadors, tindran les garan
ties i facultats següents: 
a) Audiencia de I'Órgan de representació en els casos 

que se segueixi expedient disciplinari a un d'el/s. 
b) La 1/iure expressió individual o col·legiada de les 

seves opinions en les matéries concernents a /'esfe
ra de la seva representació. 

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

d) Garantia de no ser discriminat en la seva promoció 
económico-professiona/ pe/ que fa justament a /'exe
cució de la seva representació. 
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En el cas que sigui necessaria la modificació de 
les condicions de treba/1, es tindra en compte la 
maxima estabilitat possible deis representants sinpi
ca/s. 

Els canvis de /loes de treba/1 o condicions de 
treba/1 no es podran fonamentar en mesures arbitra
ries o sancionadores. 

Es reconeix el dret d'audiéncia a qualsevol mem
bre de /'Órgan de representació que hagi de ser 
trasl/adat per necessitats del servei o per raons 
organitzatives. En el cas de trasllat deis citats mem
bres dins de la mateixa Área se seguira el procedi
ment administratiu utilitzat per als trasllats realitzats 
entre dues Arees diferents. Aquesta garantia es tara 
extensiva a un any · després del cessament efectiu 
com a carrec sindical. 

e) Disponibilitat de fins a 40 hores mensua/s de les 
corresponents a la jornada de treba/1 sense disminu
ció de la retribució pera /'exercici de les funcions de 
representació. 

La uti/ització d'aquestes hores s'haura de justificar 
mitjanc;:ant el procediment establert a aquest efecte. 

f) Acumu/ació d'hores sindica/s en la forma estab/erta 
en /'artic/e següent. 

g) Tots e/s membres de /'Órgan de representació po
dran assessorar el personal afectat per aquest 
Acord en totes les qüestions i peticions de tota 
mena es refereixin a la seva relació laboral amb la 
Corporació, i a les obligacions i a/s drets derivats de 
la mateixa relació. 

Article 47 
Acumulació d'hores sindicals 
Els representants sindica/s e/ectes podran ter acumu

/ació d'hores sindica/s, pero hauran d'especificar e/s 
que cedeixen i e/s cessionaris; en aquest cas e/s que 
cedeixen veuran disminu'ft el seu crédit en la mateixa 
quantitat de les cedides, i s'hauran d'establir i comuni
car les cessions amb una antelació mínima de 30 dies 
natura/s. 

Article 48 
Mitjans materials 
L'Ajuntament facilitara a/s Órgans de representació el 

local i e/s mitjans materia/s necessaris per a /'acompli
ment de les seves funcions. 

L'Ajuntament 1/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 1/iura
ments es taran trimestralment, amb justificació previa 
de la quantitat 1/iurada amb anterioritat. 

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

a aquest Acord tindra, entre d'altres, les competéncies 
següents: 

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 existent anterior
ment. 

2. Emetre un informe, amb caracter previ, en el 
termini de 15 dies a partir de la comunicació, 1/evat que 
l'acord o la resolució s'hagués de resoldre en un termini 
més breu, en els casos següents: 

a) Acords plenaris en materia de personal. 
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b) Acords i resolucions que signifiquin una modifica
ció del régim jurídic de premis i sancions. 

e) Acords i resoluclons que implíquin una modifica
ció del régim general de prestació del servei. 

d) En qualsevol altre tlpus d'expedient en materia de 
personal que implíqui una modificació del régim jurídic 
vigent. . 

3. Conéixer els models de nomenaments funciona
ríais i deis contractas laborals. 

4. Rebre mensualment les estadístiques sobre tras
llats elaborats per I'Área de Personal , com també les 
altres estadlstiques 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 de pública ocupació i propasar 
el percentatge del torn de promoció interna per a cada 
convocatoria. 

6. Conéíxer préviament, llevat deis casos d'urgéncia, 
a 11 de poder emetre informe en el termini maxim de 48 
hores, les circulars i instruccíons generals en materia de 
personal. 

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

8. Designar, d'entre els seus membres, per a cada 
prova selectiva i préviament a la realització d 'aquestes 
preves, dos observadors, un amb caracter de titular i 
l'altre de suplent, que podran assistir a totes les proves 
orals, escrites o practiques, i a les deliberacions deis 
Tribunals de les respectivas convocatóries; a aqueste 
_efecte seran deslliurades, si s'escau, de la seva jornada 
laboral al marge de les hores sindicals a qué tinguin 
dret. · 

Aquests observadors, tindran dret que se'ls faciliti, si 
. ho sol·liciten, duplicats de les actes del Tribunal, i a 
examinar els exercicis escrits realitzats pels aspirants. 

El dret d'assisténcia a les deliberacions deis Tribu
nals, comen9ara a aplicar-se a partir de les convocato
rias de !'oferta 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, i designar un representan! 
(titular i suplen!) per formar part de la .Junta de Valoració 
deis concursos, amb veu i sense vot. 

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

Negociadora s'ajustara a la representatlvitat que les 
Organitzacions sindlcals, professionals o coalicíons re
conegudes en· el Conslstori tinguin díns de I'Órg¡3.n de 
representació. · 

Hi podré. participar un Assessor per central sindical, 
amb veu peró sense vot. 

2. Les hores dedicadas a la negociació col· lectiva no 
s'inclouran dins el crédit d'hores sindicals de qué dispo
sen els membres de I'Órgan de representació. A aquest 
efecte es computaran com a hores de negociació tates 
les que comprenguin cadascuna de les jornades labo
rables d'aquells membres de I'Órgan de representació 
que assisteixin a les sessions de negociació. 

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

seva oblígació de complir i respectar el que s'hagi 

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 857 

pactat en l'ambit de les seves competencias, s'obliga 
expressament 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 tates aquelles matéries que la Corporació 
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 sindicals i profes
sionals de I'Órgan de representació: 

1 . Recollir 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 i defensar els interessos de la seva 
organització sindical o deis seus afiliats i servir d'instru
ment de comunlcació entre la seva Organltzació 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 requereixin. 

5. Disposar d'un crédit de 120 hores i 300 hores 
mensuals repartides proporcionalment segons el nom
bre de membres elegits 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 taran 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 I'Associació professional i la Corporació l'abo
nara directament a les citadas centrals i associacions. 

Article 54 
Representants amb mandat d'ambit regional o supe

rior 
1 . Els representants del personal subjecte a aquest 

Acord que tinguin manda! en Organitzacions 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 le~ quals siguin 
citats oficialment, sense que aixó suposi cap pérdua de 
la prima d'assisténcia i acompliment d'horari. 

2. El President i el Secretar! de I'Órgan de represen
tació tindran la mateixa consideració, a aquests efectes, 
que l'establerta pera carrecs nacionals. 

· Artícle 55 
Serveis mínims 
En situacions de vaga els serveis essencials per a la 

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

Article 56 
Garantía personal 
Es considerara accident laboral a tots els efectes el 
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que esdevingui al representant amb ocasió o com a 
conseqüencia de l'acompliment de carrecs electes o de 
direcció de caracter sindical, com també el que s'esde
vinguin en els despla9aments que duguin a terme en 
l'exercici de les funcions propies del carrec. 

Articfe 57 
L'Organ de representació podra convocar assem

blees de caracter general o sectorial. 
Seran requisits per convocar una assemblea: 
a) Comunicar per escrit la seva convocatoria a la 

Coordinació de personal, amb una antelació de dos 
dies habils 

b) Indicar, en el citat escrit, l'hora i ellloc de l'assem
blea, l'ordre del dia i les dades de qui convoca. 

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 referiré a la totalitat del collec
tiu de que es tracti. 

b) S'autoritzaran fins a un maxim de 7 hores men
suals, no acumulables mes a mes. 

CAPÍTOL VI/ 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Article 58 
Contractació 
Tots els treballadors que ocupin llocs de treball fixos 

tindran un contracte laboral escrit amb I'Ajuntament de 
Barcelona, ajustat als principis de la legislació vigent. 

Quan s'acabi el termini legal, i llevat que hi hagi una 
denúncia en contra, els contractes passaran a ser inde
finits. 

En els casos de contractació laboral per a l'acompli
ment de llocs de treball permanents, inclosos a l'oferta 
pública d'ocupació anual de I'Ajuntament, i provistos 
mitjan9ant selecció en forma reglamentaria, s'entén que 
el termini ordinari per a la seva transformació en indefi
nits, en el cas que s'hagués fet alguna modalitat de 
contractació temporal, sera d'un any. Si excepcional
ment, per raons organitzatives o de servei, fos proce
dent l'ampliació del termini indicat, se n'informara a la 
Comissió de Seguiment del Conveni. 

La tramitació deis contractes laborals de I'Ajuntament 
es portara a terme per mitja deis serveis de Personal de 
la Corporació. · 

Article 59 
Període de prava 
Tot el personal laboral de nou ingrés quedara sot

mes, llevat pacte en sentit contrari, a un període de 
prova de la durada següent: 

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

Article 60 
Preavís de cessament 
El treballador que vulgui cessar voluntariament a 

I'Ajuntament de Barcelona haura de comunicar-ha per 
escrit dirigit a I'Área de Personal, amo l'antelació míni
ma següent: 
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a) Personal qualificat, un mes. 
b) Personal no qualificat, quinze dies. 
El fet de no respectar aquest preavís determinara la 

perdua o el descompte en la seva liquidació final de la 
remuneració corresponent als dies que hagi deixat 
mancat el preavís. 

Article 61 
Excedencia voluntaria 
Es podra concedir !'excedencia voluntaria als treba

lladors quan la sol·licitin per interés particular. Aquesta 
situació no es podra declarar fins haver complert tres 
anys d'antiguitat des de l'ingrés o reingrés a I'Ajunta
ment, i no podra durar més de 1 O anys continuats ni 
menys de 2 anys. Els treballadors excedents no merita
ran remuneracions ni els sera computable el temps que 
estiguin en aquesta situació pel que fa a ascensos i 
triennis. 

El treballador en excedencia voluntaria només con
serva el dret preferent al reingrés a I'Ajuntament de 
Barcelona, en les vacants de la mateixa categoría que 
es produ'fssin, sempre que l'interessat hagi sol·licitat el 
reingrés abans de caducar el període d'excedéncia. Si 
el treballador no sol licita el reingrés abans d'acabar 
!'excedencia, causara baixa definitiva a I'Ajuntament. 

Article 62 
Mobilitat funcional 
La determinació de la mobilitat del personal cor

respon exclusivament a la facultat organitzativa de 
I'Ajuntament, per tal que hi hagi una distribució racional 
del seu personal, fent-la compatible amb la dispersió 
inevitable deis centres de treball i de les necessitats de 
cobertura. Els canvis de lloc de treball del personal, 
determinats per aquesta mobilitat, no es podran tona
mentar en ·una mesura arbitraria o sancionadora. 
Aquests canvis de lloc de treball es produirari entre el 
personal que compleixi la categoría adient i, en cas 
d'igualtat, el de menys antiguitat, llevat que hi hagi 
acord entre les parts interessades o amb la representa
ció sindical. 

Article 63 
Classificació professional 
Les categories laboralitzades de la Plantilla munici

pal són les fixades, amb les seves definicions, a I'An
nex 111. 

Article 64 
Faltes i sancions 
Per a coneixement, aplicació i garantía del personal 

inclos en aquest Cohveni, es recullen en I'Annex IV, les 
normes sobre faltes i sancions, que són idéntiques, tora 
de les modificacions que es requereixen pera !'adapta
ció al regim jurídic laboral, a les normes aprovades per 
acord de la Comissió Municipal Permanent de data 27 
de maig de 1982, per al personal funcionari. 

Article 65 -
Garantía IL T 
En cas d'lncapacitat Laboral Transitoria per malaltia o 

per accident, degudament autoritzada per la Seguretat 
Social i acreditada amb la presentació deis comunicats 
oficials de baixa o confirmació, I'Ajuntament completara 
les prestacions fins a l'import integre de les retribucions 
del treballador amb el límit de la data en qué aquest 
passi a lnvalidesa Provisional o hagin transcorregut 
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divuit mesos en aquesta situació d'ILT; tot aixó sense 
perjudici del que s'estableix a l'article 20.4 de I'Estatut 
deis Treballadors. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Promoció interna. 
1. Es crea una plar;;a de Técnic Mitja de Ciéncies 

Socials, branca educadors-animadors, per cadascun 
deis 77 equíps d'atencíó primaría més el nombre de 
places que, sí és el cas, puguín resultar de l'estudí que 
ha d'efectuar I'Ajuntament en !'Área de Joventut i As
sumptes socials, i en el Dístrícte de Cíutat Vella. 

L'accés a aquesta nova especialitat, dins el límít 
establert, es fara mítjanr;;ant promocíó interna restringí
da entre els Técnícs Auxilíars d'Actívítats Socials, alllarg 
de la vigencia del Convení. 

2. S'estableíxen, com a promoció interna restringida, 
els següents límits anuals per a cadascun deis tres 
exercicís de vigencia d'aquest Convení: 
- 20 places de T écnic Auxiliar d 'Activitat Social. 
- 15 places de Técníc Auxiliar d'Arquítectura í Engí-

nyeria. 
- 50 places de Subaltern. 

3. L'Ajuntament estudiara una reestructuració de la 
plantilla del grup D que pugui facilitar la promoció del 
personal íntegrat en el grup E. 

Segona. Fons de Cultura í Esports 
El Fons a qué es refereix l'article 39 d'aquest Conveni 

sera dotat per a aquest exercící amb la quantitat de 
900.000 pessetes, revalorables per als següents exerci
cis en el mateíx tant per cent de la massa salarial. 

Tercera. Supléncies. 
Les dotacíons a qué es refereíx l'artícle 29 d'aquest 

Convení es fixen en 50 milions de pessetes per a 
aquest exercici , amb les quals es cobriran els casos de 
substitució, tant de llocs de treball de personal laboral 
com funcionarial, revalorant-se per als exercicis se
güents d'acord amb l'increment de la massa salarial. 

DISPOSICIONS TRANSITÓRIES 

Primera 
1. L'Ajuntament assumeix la línia d'homologacíó pro

gressiva pe! que fa al personal .docent de la Generalitat 
de Catalunya, continuant el procés d'equiparació retri
butiva amb aquest personal. 

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

2. De la mateixa manera, s'assumeix un procés 
idéntic per al personal sanitari municipal. A aquest 
efecte es convocara la Comissió Mixta de Sanitat, 
constitu'lda 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'aprova
ció de les corresponents modificacions salaríais per part 
de la Generalitat de Catalunya. 

Segona. 
Fons de Pensions. Es constitueix una Comissió Mixta 

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

Tercera 
D'acord amb el que s'estableix en I'Annex VI, de 

regularització de les contractacions del personal no 
inclós en la plantilla, deis Acords subscrits el 31 de 
maig de 1988 entre les representacions de 1 'Ajuntament 
i el seu personal, es confirma que abans del 31 de maig 
de 1989 quedara resolt l'estudi que afecta els grups 
següents : APTS, Barkeno, Associació per a la igualtat 
de la dona, APTIJ i Becaris de museus. 

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

racter no consolidable pe! que fa 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'incrernent salarial del 
4%. 

Cinquena 
Els acords a qué es pugui arribar en la negociació 

entre I'Ajuntament, el Patronat de I'Orquestra Ciutat de 
Barcelona i la representació legal del personal, es 
consideraran com annex d'aquest Acord del qua! for
mara part. 

Sisen a. 
Relació de llocs de treball. L'Ajuntament iniciara els 

treballs immediatamént per a la transformació del Cata
leg de les Relacions de llocs de treball previstos en 
l'article 15 de la Llei 30/1984 tot esperant la fixació per 
via reglamentaria de les normes basiques pera l'elabo
ració de les Relacions indicades d'acord amb el que 
s'estableix en els articles 90.2 de la Llei 7/85, 1265.4, 
del Reial Decret Legislatiu 781/86 i la disposició transito
ria 2a del Reial Decret 861/86. 

L'Ajuntament donara compte de la situació d'aquests 
trebálls el desembre de 1989, per discutir-ha amb 
I'Órgan de representació del personal. 

Semestralment i durant la vigencia d'aquest Acordes 
donara compte a la representació del personal, per a la 
seva discusió, de les modificacions i avanc;aments 
relatius a aquesta materia. 

Setena. . 
_ Durant aquest exercici, 1' Ajuntament negociara amb 

I'Organ de representació les oportunes reformes a 
introduir en el sistema vigent de la provisió de llocs de 
trebqll mitjanc;ant concursos interns. 

Vuitena 
En consideració a la qualificació de les seves fun

cions i als especials requeriments per al seu accés, el 
personal amb llocs de treball d'lnformadors del 010 o 
dos llocs d'informadors de Districte (un pera cada torn) 
es qualificara com a Técnic Auxiliar d'Activitats Socials, 
branca lnformadors, amb la consegüent proposta de 
modificació pe! que fa al Cataleg de llocs de treball. 

Per part de I'Ajuntament s'elaborara un estudi deis 
llocs de treball deis Serveis personals i d'lnformadors 
que, per la seva especial qualificació técnica, en reque
reixin la sigularització. 

Annex 1 

DISTRIBUCIÓ DEL FONS SECTORIAL 1989 
1 . El fons de 1 04 milions de pes se tes per atencions 

de caracter sectorial es distribuira de ' la manera se
güent: 
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a) Pel que fa a la quantitat de 23.200.000 pessetes, 
s'aplicara a la cobertura de les millares de classificació de 
!loes de cataleg, acordades en aquest Pacte Conveni. 

Pel que fa a la quantitat de 80.800.000 pessetes, 
s'aplicara a la millora deis complements específics que 
a continuació s'indica segons la distribució següent: 

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

Annex 11 

COMPLEMENT ESPECÍFIC DE PENOSITA T 

Integra els factors següents: 
A) Festivitat 

37.481.409 
30.304.039 
6.507.276 
6.507.276 

80.800.000 

Afecta el personal d'horari laboral habitual que inclo
gui de manera regular dies festius, i es distribueix en les 
tarifes següents: 

Tarifa 1. Per a mitjanes anuals fins a tres 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, 
37.786. pessetes (2.699 pessetes mensuals). 

Tarifa 4. Pera 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) 

8) Nocturnitat 
Afecta el personal la jornada laboral del qua! inclogui, 

de manera regular, hores nocturnes, que són les com
preses entre les 22 i les 6 hores, i es distribueix d'acord 
amb les tarifes següents: 

Tarifa 1. Pera mitjanes diaries de 2 hores nocturnes, 
30.31 O pessetes (2.165 p·essetes mensuals). 

Tarifa 2. Per a mitjanes diaries entre 2 i 4 hores, 
65.212 pessetes (4.658 pessetes mensuals). 

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

Tarifa 4. Per a mitjanes diaries superiors a 6 hores, 
152.096 pessetes (10.864 pessetes mensuals). 

C) Despla9aments 
Afecta el personal adscrit a !loes de treball que es 

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

lmport: 38.010 pessetes (2'.7l5 pessetes mensuals). 
O) Menyscapte de diners 
Afecta el personal ellloc de treball del qual consisteix 

en la prestació habitual de servei de caixa i recaptació. 
lmport: 25.354 pessetes (1 .811 pessetes mensuals). 
E) Emergencias socie.ls 
Afecta el personal adscrit específicament a la cober

tura permanent de situacions de risc i emergéncies. 
lmport: 79.016 pessetes (5.644 pessetes mensuals). 

COMPLEMENT ESPECÍFIC DE PERILLOSITAT 
Afecta els funcionaris l'activitat regular deis quals es 

realitzi en !loes de treball d'especial i clara perillositat 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 quantitát assignada i la segona la meitat. 
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Tarifa 1. lmport: 75.222 pessetes (5.373 pessetes 
mensuals) . 

Tarifa 2. lmport: 37.618 pessetes (2.687 pessetes 
mensuals). 

Annex 111 

Classificació professional 
Les categories professionals, amb els seus grups 

retributius i les corresponents definicions, són les se
güents: 

E. Operari i operaria de neteja 
Fa les funcions própies d'un peó; tasques que com

porten primordialment l'aplicació d'un esforc;: físic, sen
se exigir coneixements propis d'un ofici determinat, i 
tasques similars o analogues que puguin ser atribu'ldes 
a l'esmentada categoría. 

E. Subaltern 
Fa tasques de vigilancia i custodia interior d'oficines, i 

també missions de conserge, uixer, porter, ordenanc;:a o 
altres tasques analogues, en edificis i serveis de la 
Corporació, i similars o analogues que puguin ser atri
bu'ldes a l'esmentada categoría. 

E. Ajudant d'oficial 
Sabent fer i executant una o més tasques própies de 

l'ofici pero, sense domini d'aquest ofici, fa les feines 
que li encarrega !'oficial, sota la seva direcció, i similars 
o analogues que puguin ser atribu'ldes a l'esmenta:da 
categoría. 

D. Oficial d'oficis 
Fa les funcions própies d'un ofici determinat, com és 

ara pintor, fuster ,. ebenista, lampista, electricista, ma
nya, calderer, mecanic, etc., amb domini total d'aquest 
ofici, i funcions similars o analogues que puguin ser 
atribu'1'des a l'esmentada categoría. 

D. Practic sanitari 
Fa les funcions següents: recollida i trasllat de ma

lalts, accidentats i cadavers; atenció al públic i al 
teléfon; neteja, esterilització i preparació de !'instrumen
tal i altre material de sales de cura; manejament d'estris, 
equip, mobiliari i provisions; activitats de col·laboració 
material amb les funcions del personal sanitari de qual
sevol nivel!, i funcions similars o analogues que puguin 
ser atribu'1'des a l'esmentada categoría. 

D. Auxiliar de Clínica, Laboratori i Farmacia 
Fa les funcions corresponents a .la dita categoría. 

Neteja i alimentació deis malalts; recollida de dades 
clíniques, limitada a les termométriques i a les obtingu
des per' observació no instrumental; recollida de les 
manifestacions i senyals espontanis deis malalts que 
traslladaran al personal técnic; sota la immediata vigilan
cia, com a mínim de.ls auxiliars sanitaris, l'administració 
de medicaments prescrits pels metges, limitats als 
següents: aplicació de substancies medicamentosas a 
pell i mucosa, i, en forma sólida, semisólida i líqUida, i 
administració per via oral (inblosa la sublingual) i per via 
rectal ; acollida i orientació deis malalts i recepció de la 
documentació que aportin , ordenació de visites i forma
lització deis !libres de registre, volants i informes; neteja 
de vitrines, 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 farmacéutiques, substancies medica
mentases i material sanitari; ordenació deis productes 
específics en els prestatges, control del despatx i 
sortida deis citats elements i la seva distribució, i 
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funcions similars o analogues que puguin ser atribu"fdes 
a 1 'esmentada categoría. 

D. Auxiliar Practic de Serveis Socials, Educatius i Cul
turals 

És el coHaborador manual en les tasques deis tec
nics superiors i mitjans pel que fa a la tramitació, 
organització i prestació ,deis serveis d'assistencia so
cial, educatius i culturals, i funcions similars o analogues 
que puguin ser atribu'fdes a l'esmentada categoría. 

D. Mestre o capatas 
Li corresponen les funcions següents: distribució 

de la feina entre els oficials i operaris, i també els 
instruments, maquinaria i materials necessaris per a la 
seva execució; direcció immediata deis treballs d'a
cord amb les ordres o instruccions rebudes deis seus 
superiors, els encarregats inclosos; comandament 
directe sobre el personal que estigui al seu carrec; 
control de la quantitat i l.a qualitat de la feina executa
da i del temps invertit en la seva realització, i control 
de l'ús deis materials, instruments i maquinaria, i 
funcions similars o analogues que puguin ser atribüf
des a l'esmentada categoría. 

O. Conductor 
Condueix els vehicles automóbils de I'Ajuntament, 

encarregant-se de la seva neteja, conservació i entrete
niment ordinari, i funcions similars o analogues que 
puguin ser atribu"fdes a l'esmentada categoría. 

O. Sanitari conductor 
Fa les funcions següents: conducció d'ambulancies; 

recollida de malalts, accidentats o cadavers; assistencia 
als malalts, procurant el seu accés a l'atenció medica 
en les millors condicions possibles; conducció de vehi
cles adscrits a la Unitat operativa de Salut pública, i 
tasques própies de la citada Unitat com ara col·locar i 
retirar filtres i mostres en els aparells per a control de la 
contaminació atmosférica, tasques de desinfecció, de
sinsectació i desratització, i recollir mostres d'aigua a 
platges i piscines, etc., i funcions similars o analogues 
que es puguin atribuir a l'esmentada categoría. 

O. Auxiliar Practic d'Arquitectura i Enginyeria 
Efectua activitats de caracter practic que no exigei

xen una preparació técnica específica, consistents a 
vigilar, comprovar, inspeccionar i executar tasques rela
cionades amb obres i instal·lacions industrials de I'Ajun
tament o particulars,- amb subjecció a les ordres i, 
lnstruccions que rebin deis tecnics superiors o mitjans i 
funcions similars o analogues que puguin ser atribu'fdes 
l'esmentada categoría. 

C. Encarregat 
Sota la dependencia deis Tecnics Superiors i Mitjans, 

en generalli correspon: la distribució de la feina, maqui, 
nérla, instruments i material entre les diverses brigades 
o seccions que formen l'equip; com~ndament directe 
sobre els capatassos o mestres caps de les diverses 
brlgades o seccions; supervisió de la feina feta pel 
personal de les diverses brigades o seccions, deis 
r sultats obtinguts, del temps invertit per fer-Ia i de 
l'aprofltament de la maquinaria, instruments i materials; 

calització de l'acompliment de les seves obligacions 
r part de tot el personal integran! de l'equip, i fun

Oions similars o analogues que puguin ser atribu"fdes a 
t' smentada categoría. 

C. Tecnic Auxiliar de Sanitat 
Col·labora amb els Técnics Superiors i Mitjans en les 

i tasques següents: laboratori, radio-
medicina nuclear, anatomía patológica, lo

IIOI~eOita , audiologia, prótesi dental, infermeria, radiote-
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rapta, estadística i enquestes epidemiológiques, ins
pecció sanitaria d'habitatges i locals, reconeixement 
de carn i d'animals, vigilancia del sacrifici de l'escorxa
dor, control de la salubritat d'aliments peribles, vigilan
cia de les condicions sanitaries d'establiments; ma
gatzems i cambres d'alimentació i funcions similars o 
analogues que es puguin atribuir a l'esmentada cate
goría. 

C. Tecnic Auxiliar d'Educació 
Li correspon: ensenyament de materies practiques i 

d'aquelles pera les quals no calgui títol facultatiu mitja o 
superior, d'acord amb el RD 200/1978, de 17 de febrer, 
a les escoles de Formació Professional i a les de 
tasques i oficis de la dona. Col·laboració amb les 
activitats docents, .amb altres professors amb títol supe
rior o mitja. Activitats complementarles de les pedagógi
ques própies del centre en que prestin servei: inventari 
deis materials, eines i instrumental del centre, supervisió 
de la seva conservació i entreteniment; i funcions simi
lars o analogues que es puguin atribuir a l'esmentada 
categoría. 

C. Tecnic Auxiliar de Puericultura 
Li correspon: desenvolupar la personalitat infantil, 

individual i social, i atorgar els primers ensenyaments, 
com és ara l'habilitat manual, domini corporal, ritme, 
llenguatge (expressió oral, comprensió, pre-escriptura, 
pre-lectura), dibuix i pintura, iniciació a les matemati
ques i jocs, a les Escales Bressol i Centres de Serveis 
Socials o de Joventut. Observar !'actitud i el comporta
ment infantil davant del professorat, deis companys i de 
les tasques efectuades. Inculcar l'aprenentatge cor
recte de diversos habits, com ara l'ordre, la neteja, la 
higiene i l'alimentació. Atenció i vigilancia deis nens als 
jardins d'infancia i parvularis, en col·laboració amb els 

, professors i sota la seva direcció. Ajudar els nens en 
l'alimentació, neteja i vestit, i durant el son, i funcions 
similars o analogues que puguin ser atribu"fdes a !'es
mentada categoría. 

C. Tecnic Auxiliar d'lnformatica 
Sota la dependencia deis Tecnics Superiors i Mitjans, 

els correspon el següent: l'execució de les tasques 
informatiques, vigilancia de l'ordinador, comprovació i 
control de les tasques efectuades, col·laboració amb 
les tasques tecniques d'elaboració de Censos i Estadís
tiques, i en la preparació de publicacions, cronometrat
ge de llocs de treball i funcions similars o analogues 
que es puguin atribuir a l'esmentada categoría. 

C. Tecnic Auxiliar d'lnstitucions culturals 
Poden fer les tasques següents: ajuda i col·laboració 

amb els Tecnics Superiors i Mitjans en la l'execució de 
les tasques própies deis centres culturals i en particular 
de dibuixants i delineánts auxiliars en biblioteques, 
conservació deis museus col ·locant etiquetes, fitxes, 
diapositives, fotografíes, restauració, tasques educati
ves, tenir cura d'un apiari o d'un formiguer, i funcions 
similars o analógues que puguin ser atribu"fdes l'esmen
tada categoría. 

C. Tecnic Auxiliar d'Actívitats Socials 
Fan les tasques següents: infor'mació general, orga

nització de grups per a activitats, confecció de progra
mes de laborterapia sota la direcció d'un especialista, 
direcció de centres petits (Casal d'Avis, col ·lectius, mini 
residencies, centres oberts, etc.) col·laboració en tas' 
ques educatives, atenció personal als ancians, inclosa 
l'administració de medicaments prescrits limitada a l'a
plicació eh pell i mucosa i en forma sólida, semisólida o 
líquida, per via oral (inclósa la sublingual) i per via rectal, 
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i funcions similars o analogues que puguin ser atribu'i
des a l'esmentada categoría. 

B. Tecnic Milja d'Organització i lnformatica 
Li correspon la racionalització i simpllficació deis 

processos i sistemas de treball; la normalitzacíó d'im
presos i materials; l'equipament, agen9ament i distribu
ció d'oficines; la raCionalització i la simplificació de 
canals i circuits d'informació; la planificació, preparació i 
comptabilitat de les operacions i determinació de les 
carregues de maquines; el maneig deis ordinadors i 
l'aplicació del seu funcionament; el control i la compro: 
vació deis treballs realitzats; el control de qualitat deis 
input i output i arxiu de dades; l'elaboració, expedició i 
control de qualitat deis documents resul~ants deis pro
cessos informatics; el manteniment de la biblioteca del 
sistema; l'execució de les operacions complementarias 
que requereixin l'autorització de les maquines auxiliars, i 
les tuncions similars o analogues que puguin ser atribu'i-. 
des a l'esmentada categoría. 

B. Tecnic Milja de Ciimcies Socials 
Sota l'orientació, si s'escau, deis Tecnics Supe

riors, els correspon: l'elaboració de programes gene
rals de treball social, joventut i esports; la informació 
general sobre institucions socials juvenils i esportives; 
l'estudi de recursos i necessitats en el camp social, 
juvenil i esportiu a. tots els nivells; l'assessorament en 
materia de problemas socials, juvenils i esportius als 
órgans municipals i ciutadans; la coordinació i partid
pació en programes interdisciplinaris de treball social; 
la programació d'actuacions puntuals; el tractament 
directa de problemas socials a nivell personal i fami
liar; la coordinació de les accions concurrents en 
ambits determinats; la relació entre les famílies i les 
lnstitucions en els Centres municipals d'assistencia; 
1' organització i la direcció de centres o de programes 
i serveis; l'animació de grups acollits als Centres 
municipals; la connéxió entre recursos disponibles i 
possibles usuaris; l'ínforme per a l'admissió als Cen
tres municipals d'assistencia o per rebre altres aju
des, i la supervisió de l'actuació deis Tecnics Auxi: 
liars i l'altre personal que en depengui, i les funcions 
similars i analogues que pugu'in ser atribüldes a !'es
mentada categoría. 

A. Tecnic Superior d'Organització i lnformatica 
Li corresponen les funcions següents: determinació 

d'estructures i distribució de funcions; racionalització i 
simplificació deis processos i sistemes de treb.all; equi
pament, agen9ament i distribució d'oficines; r~ciona
lització i simplificació de canals i circuits d'informació; 
estudis, analisis i projectes pera la mecanització d'ope
racions, processos i serveis, i per a la formació de 
registres basics d'informació i de banc de dades; 
central de funcionament i resultat deis processos infor
matics establerts i la seva ulterior modificació; estudi i 
projecte de revisió deis documents i processos admi
nistratius per a la seva adaptació a la gestió mecanitza
da; estudi de les vies d'informació i de les necessitats 
deis órgans operatius, amb vista a l'aplicació de siste
mas de teleprocés; la definició i el manteniment de les 
normes sobre aplicacions informatiqt,Jes; desenvolupa
ment, codificació i actualització deis programes i l'ela
boració de les instruccions d'operació; estwdi i definició 
de sistemes encaminats al millar aprofitament deis 
equips del Centre en la realització de les diversas 
aplicacions informatiques, i les funcions similars o ana
legues que puguin ser atribu'ldes a.l'esmentada cate
goría. 
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AnnexiV 

FALTES 1 SANCIONS 

1. Faltes. 
Les faltes comeses pels treballadors seran classifica

des en lleus, greus i molt greus. 

2. Faltes 1/eus. 
Són faltes lleus: 

a) Les faltes de puntualitat, dins del mateix mes, sense 
causa justificada i fins a tres dies. 

b) _La falta d'assistencia sense causa justificada. 
e) L'absencia del lloc de treball durant la jornada labo

ral, sense avís ni causa justificada. 
d) La no-comunicació amb el temps obligatori de la 

falta al treball per causa justificada, llevat que es 
comprovi la impossibilitat de fer-ho. 

e) L'oblit reiterat de marcar en els rellotges de control i 
de signar les llistes d'assistencia, observat en 
cómputs semestrals. Es comen9ara a comptar el 
termini de prescripció indicat en el punt 5 a partir del 
dia habil següent a l'últim del semestre computat. 

f) La falta de registre en rellotges de control o de forma 
de les interrupcions de la jornada laboral, en cas de 
fer-ne ús, com també les comissions de servei i per
misos. 

g) L'indisposat durant les hores de servei o baixa per 
ma!altia que es trobi absent del seu domicili per 
ca~:fsa no justificada. 

h) La no-tramitació del comunicat de baixa per malaltia, 
en el termini de 48 hores, llevat que es comprovi la 
impossibilitat de fer-ho. 

i La incorrecció amb el públic o companys de feina, 
qualsevol que sigui la situació en !'estructura de I'A
juntament. 

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·descuran9a. 

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

m) L'incompliment del que ordeni un superior dins de 
les seves atribucions quan no repercuteixi greument 
en el servei o en la disciplina. 

n) L'incompliment de les normes de tramitació pet que 
fa a les dades personals. 

o) La no-comunicació per part deis responsables de · 
grup de les incidencias produ'ldes entre el personal 
al seu carrec. 

p) L'entrada o permanencia en llocs públics que desdi
guin 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 tercera reincidencia en falta lleu en dos anys, 
sempre que no sigui la de puntualitat. 

b) Les faltes repetid es d 'assistencia sen se causa justifi
cada. 

e) L'abandó del lloc de treball, si aquest perjudiqués el 
municipi o els 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, alterant els elements de 
control o de qualsevol altra manera. 
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f) L'incompliment deis deures professionals per negli
gencia inexcusable. 

g) La reincidencia en la desobediencia de les ordres 
d'un superior dins de les atribucions del seu carrec i 
la seva deontología professional. 

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

i) La manipulació intencionada de fitxes, llistes d'assis- , 
tencia o qualsevbl altre element de control-horari. 

j) La falta de l'obligat sigil pel que fa als assumptes 
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 exi
gible. 

m) L'incompliment de les ordres d'un superior dins de 
les seves atribucions, amb el degut respecte a la 
deontología professional, quan repercuteixi greu
ment en el servei o en la disciplina. 

n) L'exercici d'activitats professionals o privades legal
ment incompatibles amb l'acompliment de la seva 
funció. 

o) Les faltes notóries de respecte o de consideració 
amb els ciutadans en relació amb el servei o lloc de 
treball que ocupa. 

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

de les negligéncies, faltes d'assisténcia, incompli
ment deis deures professionals o abséncia a la 
feina, deis treballadors al seu carrec. 

4. Faltes molt greus . 
Són faltes molt greus: 

a) La reincidencia cometent falta greu en el període de 
sis mesos, encara que siguin de c;Jiferent naturalesa. 

b) Més de de u faltes no justificad es de puntualitat en 
un període de sis mesos, o vint en un any. 

e) Més oe tres faltes injustificades a la feina en el 
període de quatre mesos o més de dotze en el 
període d'un any. · 

d) La indisciplina o desobediencia al treball. 
e) Les ofenses verbals o físiques a les autoritats muni

cipals o a les persones que treballin a I'Ajuntament, 
o als familiars que convisquin amb ells. 

f) La trangressió de la bona fe contractual, com també 
l'abús de confianc;:a en l'acompliment de la feina. 

g) La disminució voluntaria i continuada en el rendiment 
exigible de la feina. 

h) L'embriaguesa habitual o toxicomanía si repercutei
xem negativament en la feina. 
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i) L'incompliment de la normativa legal sobre incompa-
tibilitats. · 

5. Presciipció 
a) Les faltes lleus prescriuran al cap de deu dies habils, 

les faltes greus al cap de vint dies habils, i les faltes 
molt greus al cap de seixanta dies habils a comptar 
de la data en qué I'Ajuntament hagi tingut coneixe
ment que s'hagin comes i en tot cas, al cap de sis 
mesos d'haver-les comes. 

b) Previament a la imposició de la sanció, es concedira 
audiencia a l'interessat durant tres dies, tant en les 
faltes lleus, comen les greus i les molt greus, per tal 
que el treballador pugui formular les al·legacions que 
convinguin al seu dret. S'interrompran els terminis 
previstos de prescripció durant el període compres 
entre la data de comunicació de la proposta de 
sanció i la data en qué l'interessat l'hagi rebut, més 
els tres dies concedits pera l'audiéncia. En cap cas, 
pel que fa a la prescripció, es podra depassar en 
més de deu dies el termini per als tramits indicats en 
aquest paragraf. 

Aquest apartat quedara sense efecte en el cas 
que la jurisdicció competent consideres que el termi
'ni que s'estableix no interromp els terminis de pres
cripció exactament en la forma déscrita. 

6. Sancions 
Les sancions que es podran aplicar, segons la grave

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

7. Sancions per faltes lleus 
Seran les ségüents: 

a) Amonestació per escrit. 
b) Suspensió de sou i feina d'1 a 4 dies. 

8. Sancions per faltes greus 
Les faltes greus se sancionaran amb suspensió de 

sou i feina de cinc a vint dies. 

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

a) Suspensió de sou i feina de vint-i-un a seixanta 
dies. 

b) Acomiadament. 

1 O. Procediment 
La facultat d 'imposar sancions correspon a I'Ajunta

ment. Les sancions de les faltes requeriran una comuni
cació per escrit al treballador, on es fara constar la data 
i els fets que les motiven. 
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TAULES RETRIBUTIVES DE LLOC BASE 

Retribuclons anuals 1989 

Lloc base H Grup So u 'Nivell Complement Específic Especllic Total Comple- Total 
base destinació equiparació dedicació lloc ment per- personal 

base son al 

Técnic superior d'Organització i 30 A 1.391.304 20 475.262 459.082 2.325.648 2.325.648 
lnformatlca 35 1.623.188 554.472 535.596 2.713.256 2.713.256 

40 1.623.188 554.472 535.596 387.608 3.100.804 3.100.864 

Técnic Mitja d'Organització i In- 30 8 1.180.848 16 378.175 165.857 1.724.880 1.724.880 
formatica 35 1.377.656 441.204 193.500 2.012.360 2.012.360 

40 1.377.656 441.204 193.500 287.480 2.299.840 2.299.840 

T écnic Mitja de Ciéncies Socials 30 8 1.180.848 16 378.175 27.077 1.586:100 1.586.100 
35 1.:m.ss6 441.204 31.590 1.850.450 1.850.450 49.840 
40 1.377.656 441.204 31.590 264.350 2.114.800 2.114.800 

T écnic Auxiliar d'Educació 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 d'lnformatica 30 e 880.224 14 329.626 142.982 1.352.832 1.204 1.354.036 
35 1.026.928 384.564 166.812 1.578.304 1.414 1.573.718 37.380 
40 1.026.928 384.564 166.812 225.472 1.803.776 1.596 1.805.372 

T écnic Auxiliar de Sanitat 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 

' 
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 

Auxiliar Practic Arquitectura i En- 30 o 719.748 12 281.057 283.951 1.284.756 20.258 1.305.014 
ginyeria 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 D 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 

Auxiliar Practlc Serveis Socials 30 D 719.748 12 281.057 187.819 1.188.624 1.188.624 
35 839.706 327.900 219.122 1.386.728 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 Clínica i Practic Sanitari 30 D 719.748 12 281.057 119.518 1.120.323 20.328 1.140.651 
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 

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 i Operari de Neleja 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 
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Retribucions mensuals 1989 

Lloc base H Grup So u Nivel! Complement Especific Especlfic Total Comple- Total Trienni 
base destinació equiparació dedicació U oc ment per- personal 

base sonal 

Técnic Superior d'Organització i 30 A 99.379 .20 33.947 32.793 166.119 166.119 
lnformatica 35 115,942 39.605 38.257 193.804 193.804 4.450 

40 115.942 39.605 38.257 27.686 221.490 221.490 

Técnic Mitja d'Organització i In- 30 B 84.346 16 27.013 11.847 123.206 123.206 
formatica 35 98.404 31.515 1.3.821 143.740 143.740 3.560 

40 98.404 31.515 13.821 20.534 164.274 164.274 

T écnic Mitja de Ciéncies Socials 30 B 84.346 16 27.013 1.934 113.293 113.293 
35 98.404 31.515 2.256 132.175 132.175 3.560 
40 98.404 31 .515 2.256 18.882 151.057 151.057 

Técnic 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 

40 73.352 27.469 18.452 17.039 136.312 136.312 

Encarregat 30 e 62.873 16 27.013 9.337 99.023 518 99.541 
35 73.352 31.515 10.660 115.527 604 116.131 2.670 
40 73.352 31.515 10.660 16.504 132.031 691 132.722 

T écnic Auxiliar d'lnformatica 30 e 62.873 14 23.545 10.213 96.631 86 96.717 
35 73.352 27.469 11.915 112.736 101 112.837 2.670 
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 
40 73.352 23.421 11.768 15.506 124.047 3.095 127.142 

Tecnic Auxiliar d'lnstitucions Cul- 30 e 62.873 14 23.545 7.570 93.988 1.472 95.460 
turals i Activitats Socials 35 73.352 27.469 8.832 109.653 1.717 111.370 2.670 

40 73.352 27.469 8.832 15.665 125.318 1.962 127.280 

Auxiliar Practic d'Arquitectura i 30 D 51.411 12 20.075 20.282 91 .768 1.447 93.215 
Enginyeria 35 59.979 23.421 23.663 107.063 1.688 108.751 1.782 

40 59.979 23.421 23.663 15.295 122.358 1.930 124.288 

Mestre Capatas 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 
40 59.979 27.469 18.541 15.141 121.130 121.130 

Conductor 1 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 5.167 105.288 1.782 
40 59.979 23.421 16.721 14.303 114.424 5.905 120329 

Auxiliar Practic de Serveis Socials 30 o 51.411 12 20.075 13.416 84.902 84.902 
35 59.979 23.421 15.652 99.052 99.052 1.782 
40 59.979 23.421 15.652 14.150 113.202 113.202 

Oficial d'Oficis 30 o 51.411 12 20.075 11.641 83.127 83.127 
35 59.979 23.421 13.582 96.982 96.g82 1.782 
40 • 59.979 23.421 13.582 13.855 110.837 1.10.837 

Auxiliar de Clínica i Pnictic Sani· 30 o 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 

40 59.979 23.421 9.960 13.337 106.697 1.937 108.634 

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 

40 54.754 19.378 18.121 13.179 105.432 4.377 109.809 

Operari i Operari de Neteja 30 E 46.932 6 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 
40 54.754 17.355 16.023 12.590 100.722 2.608 103.330 


