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ACORD DE MODIFICACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DE TACORD COMÚ DE CONDICIONS PER

ALS EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS TOCALS DE CATATUNYA DE MENYS DE 20.@O HABITANTS

(codi conveni núm. 79100015072015)

Barcelona, 29 d'octubre de 201-8,

REUN¡TS

Els membres de la Comissió negociadora de l'Acord comú de condicions per als empleats
públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (endavant Acord comú),

d'una banda els representats de les entitats municipalistes, Federació de Municipis de

Catalunya (FMC) ¡Associació Catalana de Municipis (ACM) id'una altra banda, la representació

dels empleats públics, Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) i Unió General de Treballadors

de Catalunya (UGT), amb motiu de la seva prórroga, d'acord amb l'establert en l'art.82.1del
Text refós de l'Estatut dels Treballadors i en els arts. 33 i 34.2 del text refós de la Llei de

l'Estatut Básic de l'Empleat Públic, després de les consegüents exposicions de motius per part

d'ambdues parts, de comú acord,

MANIFESTEN

Que ambdues parts es reconeixen capacitat i legitimació suficient, conforme a l'art. 87 del text

refós de l'Estatut dels Treballadors i en l'art. 34 del text refós de la Llei de l'Estatut Básic de

l'Empleat Públic

Que el 3 de juliol es va aprovar la Llei de pressupostos generals de l'estat per l'any 2018

(mitjangant la Llei 6/2018 publicada al BOE núm. 161, de 04 de juliol) i que aquesta disposició

conté algunes prescripcions que incideixen sobre l'Acord comú. Per aquest motiu els membres

de la Comissió negociadora consideren necessari modificar determinats articles de l'Acord

comú, que han estat propostes per la Comissió Paritária General de Seguiment en les seves

reunions de 17 de setembre i 29 d'octubre.

És per aixó que les parts subscriuen aquest Acord, que es regirá per les cláusules següents:

PRIMER.- En aplicació del previst a la Disposició Addicional L44s de la LPGE de 2018, es

modifica l'art. LL de l'Acord comú, substituint el redactat actual de l'article per aquest altre:

" 7. La jornado de treboll general és la que s'estobleixi en el morc de legisloció vigent de

l'Estot per o tot el sector públic o, en el seu defecte, lo que s'estableixi en el morc

normotiu cototd de referéncio. En tot cds, s'entén que lo jornado és I'equivolent a lo
mitjono setmonol de 37 hores i i0 minuts de treboll efectiu setmonol en cómput onuol.

S'entén per jornodo de treboll anuol ordindrio el resultot de restor ols j65 dies onuols el

nombre de dies de voconces, el nombre de dies ip$ oficiols del colendari loborol i
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el nombre de dissobtes i diumenges de l'any. El nombre de dies resultdnt s'ha de
multiplicor per la jornoda didria estoblerto omb cordcter general (7,5 hores), que

donard, com o resultot, lo jornodo onuol efectivo. En tot cos, lo jornoda onuol resultont
mai no superord lo que l'Administroció generol de l'Estot determini per als seus

empleots públics.

Anualment, lo Comissió poritdrio general de seguiment de l'Acord concretord, dins del
darrer trimestre de l'ony, el nombre total d'hores onuals de treboll efectiu que, amb
cardcter general, s'houron de reolitzar l'any següent.

2. Qualsevol modificoció legol en lo determinoció de lo jornodo anuol de treball serd
directoment aplicable ol personol inclós dins l'dmbit d'aplicoció d'oquest Acord i la
normativo derogodo no generord cop meno de dret consolidot.

3. Sense perjudici de la jornado de treboll general anuol que contempla l'opartot 1

d'oquest precepte, cado ens adherit podrd negocior oltres jornodes ordindries de
treboll o un reportiment anuol de lo jornado diferent, en otenció a les peculioritots de
codo funció, tasca i dmbit sectoriol, sempre que complexi amb els objectius
d'estobilitat pressupostdria, deute públic, regle de lo despeso i objectiu de temporolitot
en l'ocupació pública. lguolment, es podrd estoblir un sistemo específic de jornodo
continuo per oquells empleots públics que tinguin al seu cdrrec fills menors de 72 anys
o discapacitots.

4. En el cos del personal loborol, tombé es podrd estobl¡r uno distribució irregulor del
10% de lo jornado onuo[ prévia negocioció dels criteris d'ús omb lo representoció dels
empleots públics. En oquest cos, lo distribució de lo jornoda respectard els períodes de
descans diari i setmonol previstos legalment. En oquests cosos, el personol loborol
tindrd dret o conéixer, com o mínim cinc dies obons, el dio i l'horo de lo prestoció de
treboll resultont de la distribució irregulor.

5. S'estobleix el dret dels empleots públics a un borso d'hores de lliure disposició omb lo
finolitot exclusiva de conciliar lo curo i otenció de persones grons, discopocitots i
fomiliars fins ol segon grou d'ofinitat o consonguinitat. El nombre d'hores no superard
el 5% de lo iornoda ordindrio onual que es tingui ossignodo. Aquells empleats públics
que tinguin uno jornodo ordindria inferior o l'estoblerta omb cardcter general, el cdlcul
del nombre d'hores de lo borso es ford de forma proporcional o lo sevo jornodo. Et
moteix criteri de lo proporcionolitat se seguird per oquells empleots públics que tinguin
estoblerto una jornado especiol.

Les hores de lo borso seron recuperobles dins del període de tres mesos des de lo sevo
reolització i fins ol 37 de desembre de l'ony en que es gaudeixin. Després d'oquesta
dota les hores no gaudides es perdran i no es podran acumuloron a les de l'any
següent.

Si l'empleat públic cousa baixa en l'ens odherit, les hores no gaudides de lo borso no
seran objecte de cap meno de compensoció.

Es podrd gaudir de les hores de lo borso de lliure disposició de formo individuol (en

froccions no inferiors a j0 minuts) o de formo ocumulodo amb un mdxim de 7 hores i
30 minuts o lo setmano.

El goudiment de les hores incloses o lo borsa de lliure disposició, s'hourd de comunicar
o l'ens odherit, omb una antelació mínima de 24 hores, si es vol disposor de io o 60
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Sempre i en tot cos, el goudiment de les hores incloses a la borso, quedord supeditot ol
bon funcionoment del servei públic; i, o qué es destinin a les finolitots previstes per lo
borso. En oquest sentit, l'empleot públic hourd d'oportor lo documentoció necessdrio
per justificar el seu ús, en el termini mdxim de 48 hores des del seu gaudiment."

SEGON.- En aplicació del previst a l'art. 48.7 de l'ET i l'art. 49,c) de I'EBEP es modifica la lletra l)
de l'art. 24.L de l'Acord comú, substituint el redactat actual per aquest altre:

" l) El permís de poternitot té uno durodo de 5 setmones consecutives, ompliobles en els

supdsits de port, odopció, guordo omb fins d'odopció o ocolliment múltiples en dos dies

més per cado fill o portir del segon. Aquest permís és independent del goudi compartit
dels períodes de descans regulots en reloció ol permís per moternitot.

Es pot inicior el seu gaudi des delfiniment del permís per noixement delfill o fillo, des

de lo resolució judicial per lo quol es constitueix l'adopció o o portir de lo decisió

odministrotivo o judicial d'ocolliment, i fins que finolitzi el permís per moternitot, fins
que finolitzi el permís de moternitot o immediotoment després de lo finolització
d'oquesto permís.

El progenitor o progenitoro d'uno fomílio monoporentol, sité la guordo legal exclusivo

delfill o filla, tombé pot goudir d'aquest permís a continuoció del de moternitot.

El període de gaudiment serd ininterromput, excepte la dorrero setmono del període

totol a qué es tingui dret, quon oixí ho sol.liciti, o l'inici del permís, el progenitor que

vagi o goudir d'oquest, i se li outoritzi, en els termes que preveu lo normotiva, per

l'Administroció en lo quol presti servei. Lo setmano que resti del permís es podrd goudir

en un oltre moment dins dels nou mesos següents a la dota de naixement del fill, la
resotució judiciol o lo decisió odministrativa o qué es refereix el pordgraf onterior.

Aquest permís es pot gaudi en régim de jornodo completo o en régim de iornado
porciol d'un mínim del cinquonto per cent, previ ocord omb l'Administroció en lo quol

presti servei, i conforme es determini reglomentdrioment. En tot cos, el régim de

jornodo serd el moteix per o tot el període de suspensió inclós, si s'escau, el de goudi

independent de lo dorrero setmano del permís".

TERCER.- En aplicació del previst a La Disposició Addicional 544 de la LPGE de 2018 es modifica

l'article 44, substituint el redactat actual per aquest altre: I

"L. En la situoció d'incopocitat temporol derivodo de contingéncies comunes o

professionols, la retribució mensuol serd lo següent: lo prestació reconegudo per lo
Seguretot Sociol es complementord, duront tot el període de durodo d'aquesto

incopocitot, fins ol cent per cent de les retribucions fixes i periódiques que es percebien

el mes onterior o oquell en qué vo tenir lloc I'inici de lo incapocitot.

2. Les abséncies per motius de salut generoron l'obligoció de lliuror un justificont médic

de baixa emés pel focultatiu del Servei Públic de Salut o partir del tercer dio de

l'obséncio, des d'aquello doto si no ho estot possible preveure que lo indisposició per

motius de solut serio superior o 48 hores. Lo tercero i següents obséncies justificodes

per motius de solut que es produeixin en el període d'un mes seran obiecte de

recuperoció hordrio en el moteix mes notural en que s'hogi produit l'obséncio o bé en el

següent. No obstont, no són objecte de recuperació hordria les obséncies

mololties de cardcter crónic degudoment iustificades.
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3. Les abséncies que no siguin justificades documentolment o la justificoció de les quals

es consideri insuficient o inodequodo comporten lo deducció proporcional d'hovers,
sens perjudici que puguin ésser constitutives de lolta disciplinario.

4. L'ens local adherit dissenyord un plo de control de l'obsentisme, que publicord al
portal de tronsparéncia. També publicord en oquest mitjd, coda sis mesos, les dades
relotives o l'obsentisme, clossificots per couso."

qUART.- Es faculta a la Sra. Eugénia Revilla Esteve perqué remeti una cópia del present Acord
a l'Autoritat Laboral per al seu dipósit, registre i corresponent publicació.

I en prova de conformitat de tot el que s'ha exposat, els sota-signants subscriuen aquesta acta
en el lloc ¡ data de l'encapgalament.

José Gabriel Tinoco Ortiz

FEDERAC!Ó SERVEIS UGT DE CATALUNYA

Carlos Villalante Sirvent

José Antonio Fernández

ASSOCTACTó CAT ICOMARQUES

Francesc Colomé iT

Albert Guilera i Planas

FEDERAC!Ó DE M DE CATALUNYA

Silvia Folch i Sá

Eugénia

I en qualitat de

avarrete
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FEDERACIÓ DE SERVEIS PER LA CIUTADANIA - CCOO

Josep

nador de la Comissió i Secretari de la Comissió Negociadora


