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ACÍA- RESUI/I de lo reunió de lo Comlssió oorllürlo oenerol de seouimenl de
I'Acord Comú de condlclons oels emoteals oúbllcs deb en¡ locols de
Cololunvo de menvs de 20.000 hobilonk.

Reunió de lo Comissió porildrio generol de seguiment de I'Acord ComÚ,
celebrodo o les '10:00 hores del dio E de novembre de 2016, o lo seu de l'FMC
(Federoció de Mun¡cipis de Coiolunyo) situodo ol coner V¡o Loieiono, 33 6 pis

de Borcelono.

Hi ossisleixen:

FSC-CCOO
José Gobriel Tinoco Ortiz
Anionio Cubel Jiménez

UGT Cotolunvo
José Antonío Fernóndez Cóceres
Corles Villolonte Sirvenl

ACM
Rofoel de Yzoguine
Alex Tonojo

FMC
Sílvio Folch
Eugénio Revillo Esteve

Josep Monel Abod i Novonete (com secretori de lo Comissió)

Excusen lo sevo obséncio lo senyoro Morlo Corme Noguer(FMC) i el senyor
Albert Guilero(AcM); iombé ho fo el Sr. Froncesc Colomé, Alcolde de Les

Fronqueses del Vollés iPresideni de lo Sectoriol de Funció PÚbl¡co de I'ACM,
que lot i tenir previsto lo sevo ossisténcio o lo reunió no podrd fer-ho per
qüest¡ons sobrevingudes.

Ord¡e del dio:

Aprovoció isignoturo de l'octo de lo donero sessió de lo Comissió del ó
d'octubre de 201ó.
Rotificoció dels ocords de modificoció dels oriicles de I'Acord ComÚ de
Condicions dels empleots pÚblics dels ens locols de Cotolunyo de
menys de 20.0O0 hobitonts.
Acord sobre lo jornodo loborol efectivo dels empleois pÚblics subjectes
o l'Acord Comú de Condic¡ons dels empleots pÚblics dels ens locols de
Cotolunyo de menys de 20.000 hobitonis (ony 201 5-2017)'
Altres. Precs i preguntes.

Desenvolupomenl de lo ¡eunló.

,W

C coo
Comissió poriiório generol de segu¡ment Acord ComÚ - 8 de



D- 4t::x="-¡'- I §

iTi;¡
l.Aprovoció I signoluro de l'oclo de lo dorero sessió de lo Comissló del ó
d'oclubre de 201¡t.

Lo senyoro Folch dóno ro benvingudo ors membres ossistents o lo comissió
Porildrio. s'oprovo, es rofifico ¡se signo I'oclo de ro donero sessió en qué es vo
reunir lo comissió (ó d'ociubre de 20ró). Mentre er document es posso o lo
signoluro dels ossistents, lo senyoro Revillo comenfo com hon onof els
contocies iles converses omb lo Diputoció de Lleido iquines són les previsions.
De momeni lo proposfo és de fer trobodes ol Segrid (Diputoció), idrrego o
Cervero, Alf Urgell o Solsonés i pollors. Amb tot, es trocto d'uno priñ-rero
proposlo ¡ eslem en espero de confirmoció de doies des de lo Dipul0ció de
Lle¡do.

2.Rollficoció dels ocords de modificoció dels orticles de I'Acord comú de
!-o1!!cions dels empleots públics dels ens locols de Cololunyo de menys de
20.000 hqbitonts.

D'ocord omb el que es vo ocordor en ro donero reunió, es rotifiquen ers ocordsde mod¡f¡coció d'orguns orricres de |Acord comú de condicions ders
empleots públics dels ens locols de cotolunyo de menys de 2o.ooo hobiionts
segons el lext que es vo ovongor ols membres de lo comissió per coreu
electrónic (Annex l). Es modif¡co l,orl.24.t,lleiro o), pordgrof primer i segon
s'ofegeix un nou pordgrof (el cinqué) o lo lletro o) de l,ort.24.1; es modifico elporógrof segon de l'ort. 21: es modifico |ort. 5r . 2 i es modifico I'orr. 67.1.
Tomb_é es foculto lo senyoro Eugénio Revillo perqué presenti cópio de lo
modificoció dels orlicles esmentots o l'Auloritot Loborol per ol seu dipósii,
registre i conesponenf publicoció.

3.Acord sobÍe lo jornodo loborol efectivo dels empleols públics subJectes ol'Acord comú de condicions ders empreors pú'brics ders ens rotots de

comento que en lo sevo opinió els dies 24 i3r de desembre hourien dé
descomptor-se, oixí, ro xifro resulfont no serio de r 642 hores sinó de 1627 .
lnsisteix que s'hourio de fer consror que ers dies 24 ¡3r s'hon de descompror de
les 1642 hores. seguidoment inrervé er sr. Vifloronte (uGT) dient que dés de ro
sevo orgonifzoció ienen uno gron discrepdncio ¡ que hon porlot omb els seus
componys de I'AGE (Administroció Generol de l'Estot) iofegeix que I'Estot diu
uno coso ien fo uno orlro. Er sr. vi[oronte continuo dienl que vor eriminor
elements de conflicte i voldrio suprimir del text termes com ,,mínim", ,,efectiu,' ¡ -
"inferior". Coniinuo. monifestont que hem de deixor codo Ajunlomenl que
lorgonitzi i que ers Ajunioments petits ienen ro sevo monero d'orgonikoÁe.
Continuo, monifeslonl que es pol porlor de 32,5 hores de freboll efeá¡u perqué
h¡ ho llocs on en fon menys. Er senyor vifloronte recromo que es porro de mÍnims lh -/,,ino poi ser oferl com un mÍnim. Lo senyoro Revillo demono ol senyor Villolonie /tr,/que no es limili ol porógrof ¡ que ocobi de llegir el iexi per comprendre el sentil ,f srcgenerol del que hi ho escr¡|. lntervé el senyor Rofoel de yzoguine (ACM) i li 

-
recordo que el problemo que veu, s'ocloreix ocoboni de legir ei text. Lo
senyoro Forch rorno o dir or senyor vi[oronre que ho d'ocoboi de [egir res

Cololunyo de menys de 2O.OOO hobllonts (ony 20lS-2017).
Lo seny_oro sílvio Folch exposo ro qüestió segons es vo ovonqor o ro donero
reunió (i segons el documenl_que figuro o I'ennex ll). El Sr. iinoco (CCOOj

conclusions en comprendre er seniit der texl i no poi quedor-se només oñrb ro

comissióroritdr¡o generqt de seguiment Acord comú - I de norembre oe 20l¿fdoiño 
2 de I I

(c roo
vCT



 ¡aóaixró
C.Ll¡na
d.uuñicipir §

+
((@

EEfr=
¡t¡¡

port descriptivo. El senyor Villolonle diu que col eliminor el text «teÓr¡coment
com o mínim». Lo senyoro Revillo proposo suprim¡r el text «com o mínim»'

Finolmenl i prou debofudo lo qÜeslió, s'ocordo suprimir el texi «com o mínim» i

que quedi « (...) feóricomenl obt¡got o complih). Tothom hi esld d'ocord. El

senyor Villolonte demono que es foci menció en el document que les

dispos¡cions procedenis de I'Eslot, el moieix Estot no les compleix- El senyor
Yzogu¡rre li pregunto ol senyor Villolonle quin problemo ié en que consti que és

I'Estot qui legislo ilo Generolitot ho fo de monero subsididrio. El senyor villolonte
demono que consti o I'octo que I'Eslol legislo idesprés fo el que vol. Lo Sro.

Revillo poso de monifesl que el fribunol Conslilucionol diu que lo jornodo és de
37,5 hores seimonols icol onor per oquí. El representont d'UGT, Senyor

K@

Villolonle respon que hi ho llocs que tenen 35 hores, governs outonóm¡cs
inclosos i si hem d'onibor o explicor com s'orriben o les 1.627 hores oleshores

riurem lots. A continuoció intervé el senyor Fernóndez Cóceres (UGT) dient que
no ho podem detollor ique col descomptor els sis d¡es d'ossumptes propis o
les 1.642 hores. El senyor Tinoco opunlo que pot enlendre el que diuen pero
que els sis dies d'ossumptes propis jo esion descomplols i no poden tornor o
descomplor-los o les l.ó42 hores. Lo senyoro Folch destoco que els

ojuntoments que tenen pocles previs, en cos d'odherir-se o I'Acord ComÚ, no
necessdrioment els hon de perdre. Poden ossum¡r, odherir-se o I'Acord i

després ofegir poctes posieriors com onnexes. El senyor Villolonie respon que

ornb oqr.tii interpreioció estd d'ocord. lntervé el senyor Alex Tonojo (ACM)

recordonl que s'ho discutit molt sobre oquest iemo ¡sempre es diu el moteix'
lnsisteix que I'Acord ComÚ és uno eino o ossumir pels o.iuntoments ¡ que s¡ h¡ ho
poctes posier¡ors per milloror-lo, benv¡nguts siguin. Tot seguit, el senyor Cubel

iCcoO) obordo I'origen de I'Acord ¡ recordo que es irocto de donor
coberturo o un percentotge moll elevol, de quosi 2/3 porls dels oiuntomenls
cotolons, que no en tenen. El morc és el que és i es vo negocior omb oqueslo
perspeciivo sense que ofectés o lo copociiol negociodoro dels ens locols. El

senyor Fernóndez Cóceres desfoco que hi ho ojuntoments que eslon per soto

les 37, hores ique és moli curós perqué no vol trep¡ijor convenis ni poctes que

h¡ ho signols pel lenilori. El senyor Tinoco respon que els ojunlomenis de qué
porlo el representont d'UGT no són el tipus d'oiuntoment o qui vo dirigit I'Acord
iomú. efegeix que ens trobem en un escenor¡ diferenl ol de fo uns onys i que

o lo sevo orgonitzoció iombé li ogrodorio vendre les 1.500 hores peró col regir-

se pel que diu lo llei. El senyor Villolonte ofegeix que oquest Acord hovio de fer
que el personol dels ojuntoments no hoguessin de recóner o convenis de
secfor com "oficines i despolxos" o "construcció". Tombé fo uno recopiiuloció
sobre lo novo interpreloció de I'Acord iveu bé que un cop odherits o I'Acord
Comú, els o.iuntoments puguin ofeg¡r poctes posteriors, que oixó modifico el

l¡é- que s'ho eitot dient ins-oro. Lo senyoro Revillo odverteix que oquesto
possibilitot ho estot sempre present ique oixó no modiñco el que s'ho estot
dient fins oro. uno oltro coso és modificor orlicles de I'Acord o conveniéncio.

Tinoco poso I'exemple dels fons sociols, io que I'Acord no els

ánlemplo i moi s'ho dil que no és pogués fer. Sempre hem porloi d'ofegir
onnexos. Per oltro bondo, recordo que visilonl el tenitori, ho trobol molls
o.iunlomenls on es poi veure el personol loborol omb I '800 hores ol conveni' El

senyor Villolonte pregunlo que quonies hores oporeixeron ol iext de I'ocord i

vol que consli en octo que ell defenso que siguin les l.ó42 o les quols s'ho de

Comhsió porilório generolde seguiment Acord ComÚ - 8 de
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descomptor les 15 dels dies 24 i3l de desembre, coso que donorio com o
resultot I .ó27 hores.

ó. Allres. Precs I Pregunles.

En oquesi punt es recorden els ojuntoments de Rubió i Veciono, que tenen
signodo lo sevo odhesió o I'Acord peró que encoro monco el procés de
registre. Lo senyoro ReviÍo recordo que esrd en fose d'oprovoiió i trómit
l'odhesió de Compelles, Lo Fuliolo, Les Lloses ¡ Vilollongo de Ter.
Es proposo el d¡o 14 de desembre per o lo primero sessió de difusió de |Acord
Comú o Lleido. posleriormenf, o petició d'uGT es modifico ro doto iposso ot

(t

El senyor T¡noco comento que I'odhesió de I'ojuntomeni de lo Voll d,en Bos ioesfd regislrodo.

Lo senyoro Revillo fo sober ols ossislents que poiser els inleresso que endictomen de ro comissió récnico de negociocib cor recrivo der conse[ deRelocions Loborors de cororunyo, oconse-o |odhesió o |Acord comú o uno

dio 28 de novembre.

empreso público municipol.

Sense cop oltre temo o troclor, es dóno per ocobodo lo reunió.

comissió poífdrio geñerot de seguiment Acord comú - 8 de nou.rnb,. d, 20t 6:dgino 't dt I t
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Annex I

pRoposrA or mootrtctcló DE DtvERsos ARTtctEs DE t'acoRo cotr¡Ú oe
coNDtctoNs pER Ats EMpt-EATs ptjgucs DEts ENs tocAts DE CATAIUNYA DE

MENYS DE 20.ü)0 HABITANTS (201s-2107)

(codi de conveni núm. 79100015072015)1

El Re¡al decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen crédits

extraord¡nar¡s isuplements de crédit en el pressupost de l'Estat ¡s'adopten altres mesures

en matéria d'ocupació pública id'estímul a I'economia (BOE núm' 219, de 12-09-2015) va

ten¡r com objecte establ¡r diverses mesures relacionades amb el personal al servei de les

administracions públiques a¡xí com altres mesures económiques per dotar de ma¡or

liquid¡tat als ajuntaments amb problemes financers. El Re¡al decret lle¡ va entrar en vigor el

mateix dia de la seva publicació oficial.

Amb posterioritat a aquest Reial decret llei es va aprovar el Reial decret legislatiu 5/2015,

de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text refós de la llei de l'Estatut básic de l'empleat
públic (en endavant TRLEBEP), que al seu lloc va derogar determinats aspectes del Re¡al

decret lle¡ lO/20L5.

Ambdues normes afecten de manera singular alBuns aspectes recoll¡ts en l'Acord marc i

per aquest mot¡u es proposa la modificació d'alSuns dels seus art¡cles:

1. Mod¡f¡cac¡ó del nombfe de d¡es de permís per assumptes particulars rest¡tuint un s¡sé dia

L'art. 2 de del Reial decret Llei 10/2015 va modificar la lletra k de l'art. 48 Llei 7/2OO7, de

L2 d'ab¡il, de l'Estatut Básic de l'Empleat Públic (en endavant EBEP), establ¡nt que els

funcionaris públ¡cs t¡ndran "per assumptes part¡culars, sis dies a l'anf' Aquest art. 2 va

ser derogat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, peró el seu cont¡ngut

cont¡nua vi8ent i ha quedat incorporat a l'ordenament jurídic a l'art. 48 k) del TRLEBEP,

que també contempla que els funcionaris públics tindran 5 dies a l'any de permís per

assumptes particulars.

com que l'art. 24 .1.a) de l'Acord només reconeix 5 d¡es d'assumptes prop¡s al personal

que est¡gu¡ subjecte al mate¡x cal substitu¡r aquest número ¡ adequar-lo a la nova

legal.

En conseqüéncia l'apartat a) del primer parágraf de l'art. 24.1 tindria el redactat següent:

Els empleots públics t¡ndron els perm¡sos retribu¡'ts segÜents:

o) El permís per o ossuñPtes Perconols de qué poden disposor els empleots públics

ínclosos dins l'dmbit d'opl¡coció d'oquest Acord és de § dies per codo ony complet

I Publ¡cat al DoGc núm. 6826, de 9 de marc de 2015.

§@  ¡aoc¡acró
Cal¡Lña
d. t¡uñicipi. §
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de seNei o la poft proporcionol que correspongui en els cosos de reducc¡ó de
jornoda o quon el temps de trebdll efect¡u s¡gui infer¡or d l,ony.

El cómput d'oquest permís es reoritzord per d¡es sencers o bé es podrd goudir §_!ügtsencers o 45
hgE anuols; en oquest dorrer cos, coldrd que lo persono oixí ho sol.liciti expressament.

Lo concessió d'aquest permís no requere¡x justif¡coc¡ó iquedo subjecte, en tot cos, o les
ne cess¡tots d e I se rve ¡.

El perÍode de goudiment del permís per o ossumptes personols és el compñs ente 1,7 de genet
d'un ony ¡ el 75 de gener de I'ony següent.

2. lncrement dels dres de permís per assumptes pañicurars en funció de rantiguitat
L'art. 2 de del Re¡al decret Lle¡ 10/2015 va afegir una nova d¡sposició addic¡onal cator¿ena a la
llavors v¡gent Llei 712007, de 12 d'abr¡|, de I'Estatut Básic de l,Empleat públic, establint que els
funcionaris públics tindran dret a un permís per assumptes propis en funció de la seva
ant¡gu¡tat.

Aquest art. 2 del Re¡al decret llei 10/2015 va ser derogat pel Reial decret legislatiu s/2015, de
30 d'octubre, si bé aquesta mod¡f¡cació normativa ha quedat ¡ncorporat a l,ordenament jurídic
a la disposició addicionar tretzena der TRLEBEP, que reconeix un permís per assumptes
particulars per antigu¡tat. concretament, aquesta d¡spos¡c¡ó diu que: ,,/es odministrocions
públiques poden estoblir fins o dos dies addic¡onors de permís per dssumptes part¡curors en
compl¡r el s¡s¿ trienni, incrementont-se, com o mdxim, en un dio oddicionol per codo trienn¡
complert o port¡r del vuit¿."

Com l'art. 24.1.a) de l'Acord marc no contempla aquest permís perqué en el moment en que
es va negociar el marc legal ex¡stent no ho permetia, es proposa afegir un nou parágraf a la
lletra a) de l'art.24.1 que recull¡ aquesta poss¡b¡litat.

En aquest sent¡t aquesta lletra a) quedaria redactada de la forma següent:

El permís per o ossumptes personols de qué poden d¡sposü els empleots públics inclosos dins
l'dmbit d'oplicoc¡ó d'oquest Acord és de 5 d¡es per codo ony complet de seNe¡ o lo pdrt
proporc¡onol que correspongu¡ en els cosos de reducció de jomodo o quon el temps de trebo
efectiu s¡gui infer¡or o l'qny.

El cómput d'oquest permis es reolitzord per dies sences o bé es podrd gqud¡r 6 d¡es sence9 o 45
hores onuols; en oquest dorret cos, coldrá que lo persono o¡xí ho sol.liii expressament.

Lo concess¡ó d'oquest permís no requere¡x just¡f¡coció ¡ quedo subjecte, en tot cos, o les
necessitots del seve¡.

El període de goudiment del permís per o ossumptes personols és elcomprés entre 1,7 de gener
d'un ony i el 75 de gener de l'ony segíient.

Airí 
^ot"ir, "lt "^ol"ort 

oúbli"t tindrrn dr", , ,ord¡, d" d$ di", oddir¡onol, d" o"rrí, o",
dssumptes porticulots des del diq seaüent al del compl¡ment del sisé ttienni, incrementont-se,
com d mdxim. en un dio dddic¡ondl pet csdo tienni compleft o pottt d;l vuiti. ./

3. lncrement dels dies de vacances lligats a l,ant¡guitat

L'apartat tercer de l'art. 2 de del Reial decret Lle¡ ro/2or5 va afeg¡r una nova d¡sposic¡ó
add¡cional qu¡nzena a la llavors vigent LleiT/zoo7, de 12 d,abr¡|, de I'Estatut Bás¡c de l,Empleat

t¡ndran dret a dies addicionals de vacances en

poritório generol de seguimeñt Acord comú -B de novembre d . roruluntno'ot )
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L'art. 2 del Reial decret llei 1Ol2015 va ser derogat pel Re¡al decret leg¡slatiu 5/2015, de 30

d'octubre, si bé la modificació normativa que ¡ncorporava perdura a l'ordenament juríd¡c a la

d¡spos¡ció addicional catonena del TRLEBEP, que estableix que "coda Administroció Público

podrd estoblir fíns o un m¿txim de quotrc dies oddicionols de voconces en funció del temps de

serveis prestats pels funcionoris públics".

com que l'art. 21 de l'Acord marc no contempla aquesta poss¡bilitat perqué en el moment en

que es va negociar el marc legal ex¡stent no ho permet¡a, es proposa afegir un nou parágraf a

l'apartat primera de l'art.21 que ho reculli.

En aquest sentit l'article 21 de l'Acord marc quedar¡a redactat de la forma se8üent:

Art¡cle 27. Les vdcances

Ets empleats públics tindron dret o goud¡t d'un descons onuol retribuít de 22 dies h¿tbils

o dels dies que proporcionolment es corresponguin s¡ el temps de serveis duront l'any

hd estot inferior. En cds que lo normotivo modifiqui o l'olgo oquesto quont¡tot, coldr¿|

estdr ol que determini la normotivo.

L'art 51.2 de l,Acord determ¡na que es realitzará una reserva no inferior a un 5% de les places

¡ncloses en les ofertes d'ocupació pública a persones amb d¡scapacitat que tinguin reconeguda

aquesta condició legal. Tanmate¡x I'art. 59.1 del TRLEBEP estableix que "en les ofertes

d,ocupació pública es reservará una quota no inferior al set oer cent de les vacants per a ser

cobertes entre persones amb discapacitat, considerant com a tals les def¡nides a l'apartat 2 de

I'art¡cle 4 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva

inclusió social, aprovat pel Re¡al Decret Leg¡slatiu ll20t3, de 29 de novembre, sempre que

superin els processos select¡us ¡ acredit¡n la seva discapac¡tat i la compatibilitat amb I'exercici

de les tasques, de manera que progress¡vament s'assole¡xi el dos per cent dels efect¡us totals

en cada Administració pública. ...". En conseqüéncia cal proced¡r a modificar la redacció actual

En el suoósit d'hover comDletat els onvs d'dntiouitdt o I'Aiuntoment o entitot oue

s'indiouen. es tindrá dret ol ooudi dels dies addicionols de vacances onuals:

ouin2e onvs de se¡vei: 23 dues hitbils
Vint anvs de seruei: 24 dies hitbils
vint-i-cinc dnvs de servei: 25 dies hitbils
Trentc o més onvs de seMei: 26 dies hitbils
Aauests dies es Dodron odudir des del dia seaüent dl de comDliment dels

cofiesponents onvs de seÚei.

4. Modificació de la quota de reserva de les persones amb d¡scapacitat: adaptac¡ó normativa

.ry
l'article

aquest sentit es proposa que l'art. 51. 2 de l'Acord marc quedi redactat de la forma

Article 57. L'occés de persones amb discopacitot

(...)

2. Es reolitzorá uno resenn no infer¡ot o un $ de les ploces incloses en les oÍertes

d'ocupoc¡ó públ¡co o persones omb discopocitat que tinguin reconegudo oquesta

condició legal.

c( 00
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5. Modificació de l,art¡cle relatiu als plans d,igualtat
se8ons determina l'art. 15.2 de la Lle¡ L7 /2075, del21 de juliol, d'¡gualtat efectiva de dones i
homes "e/s ens locols que tenen órgons específics de representoció del perconol o llur servei
hon d'oprovor un plo d'iguoltat de dones i homes, que s'ho de def¡nir en el conven¡ col.lectiu o
en el pocte o ocord de condicions de treóolf'. En conseqüéncia cal adaptar la redacció de l,art.

I OZ Oe l'acord Marc que f¡xa un altre marc legal.

el rm^f 
n aquest sent¡t es proposa que t,articte tingui ta redacció següent

')W* Aft¡cte67. Et ptod,isuottot

1. Les entitats definides o l'orticle 7 d,oquest Acord houron d,oprovor un plo d,¡guoltat,
en els termes que determino lo Lle¡ 3/2007, de 22 de marg, per o la ¡guoltat efectivo de
dones i homes, i l'ort. 75.2 de ro ttei rz/2lrs, det 2r de iuliot. d,iouartot efectiva de
dones i homes .

2. El Plo d'iguoltat serd negociot omb ld representoció dels empleots públics i, en tot
cas, otendrd lo realitot sobre lo que inc¡d¡rá- /v,
3. lJn cop que les ports oprov¡n el plo d'iguoltot, es registrdrá ol Req¡stre de plons ,r&
d'lguoltat del Departoment d'Empreso i ocupoció de ro Generoritot de-cotarunyo, i es - )G\/
comunicard o lo Com¡ss¡ó por¡tdr¡o general de seguiment de I'Acord comú.

úcoo
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Annex ll

AcoRD DE tA coMtsstó GENERAT DE SEGU|MENT DE rAcoRD coMÚ EN n¡uctó e u
JoRNADA EFEcnvA DE TREBAtt DELs EMPIEATS PtJBucs suBJEcrEs A rAcoRD

ANYS 2015 a 2017

fart. 11.5 de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de catalunya

de menys de 2o.ooo habitants (2015-2017) determ¡na que anualment, la comiss¡ó Paritár¡a

General de Segu¡ment concretará el nombre total d'hores anuals de treball efectiu que, amb

carácter general, s'hauran de realitzar al llarg de l'any. lgualment, el mate¡x art¡cle en el seu

primer apartat determina que "lo iornodo de treboll ordinário és lo que s'estobleixi en el marc

de legistoció viqent de l'Estot per o tot el sector públ¡c o, en el seu defecte, lo que s'estobleixi en

el morc nomdtiu cotald de referéncia. En tot cos, s'entén que lo iornado onuol és l'equ¡volent o

37 hores i 30 minuts de treboll eÍect¡u setmonol de m¡tidnd en cómput onuof' .

Ten¡nt present aquestes premisses, la Comissió considera necessar¡ concretar la xifra d'hores

que determina l,Estat com a temps de treball efectiu. En aquest sentit, per fer aquest cálcul

caldrá ten¡r present el següent:

. que un any té 365 dies

. que en un any h¡ ha 52 setmanes ¡ 52 caps de setmana, que es corresponen a 104 dies

no feiners
. en un any h¡ ha 14 d¡es no feiners perqué són festius

o en un any hi ha 22 d¡es no feiners en concepte de vacances anuals.

pef determinar la jornada de treball efect¡va anual, cal que del conjunt de dies naturals que té

l'any es rest¡n aquells dies que no tenen la condició de feiners per ser festiu, de descans

setmanal o per correspondre's a les vacances.

Per tant:

365 dies naturals - (22 dies de vacances + 14 dies festius + 104 d¡es de descans

setmanal)2

365 d¡es naturals - 140 dies de treball no efectiu = 225 d¡es naturals

Tenint present que, al sector públic la jornada general de treball no pot sef inferior a les 37.5

hores de setmanals de treball efectiu de mitiana en cómput anua13.

2.- Aquest métode de cálcul té present que la fórmula emprada pot suposar que, en determinats casos,

es resti dues vegades un mate¡x dia en concepte de dia fest¡u i dia de descans setmanal, quan un festiu

en dissabte o diumenge, peró las parts que subscr¡uen el document estan d'acord amb qué,

amb carácter general, aquest sigui el criter¡ per tal de compensar el fet que un fest¡u escaigu¡ en cap de

setmana, que ia és un dia no laborable per a la majoria dels empleats públ¡cs.
3 Aquesta jornada va ser fixada per la Dispos¡ció addicional 72 de la Lle¡ 2l2ol2, de 29 de juny, de

pressupostos generals de l'Estat per l'any 2012 (htto://www.boe.es/buscar/act.Dho?id=BoE-A-2012-

8745&p=20151030&tn=lsseptuaeesimaorimera).

Comissió porilddo generol de teguiment Acord ComÚ
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Per tant, si una setmana té 5 dies fe¡ners (els altres dos es descansa) aixó vol d¡r que s¡ les 37.5
hores setmanal es divideixen entre els 5 d¡es que es treball, cada dia es treballa efectivament
7,5hores.Oel queésel mateix, un dia feiner eq uiva I a 7,S hores de treball efect¡u:

Així, si del total de d¡es que té l'any només s'han de treballar 225 dies, a¡xó s¡gnificará que el
número d'hores de treball efectiu anuals será:

225 dies x 7,5 hores treball efectiu/dia= 1087,5 hores de treball efectives

Per tant, aquesta quantitat (1687,5 hores) són les que un empleat públic local que est¡gués
subjecte a l'Acord comú teóricament estaria obligat a complir.

Ara bé, els empleats públics gaudeixen d'un seguit de drets reconeguts per la normat¡va de
funció pública, que poden incidir directament sobre la jornada efect¡va de treball (gaudiment
de dies per assumptes personals, dies per vacances ll¡gats a l,antiguitat, etc.), com també, els
pactes o acords negociats amb els representats dels empleats públics poden comportar er
reconeixement de drets que afect¡n a la jornada de treball.

Efect¡vament, el gaudiment de dies d,assumptes prop¡s, comporta el dret de l,empleat públ¡c
a absentar-se justif¡cadament der seu [oc de trebal (és a dir, no treba[ar aquell dia) ¡, ar
mateix temps, a qué aquesta abséncia no comport¡ una disminució dels seus drets económ¡cs.
És a dir, el nombre d'hores gaudides per Iempreat púbric en concepte d'assumptes prop¡s, des
d'un punt de vista estrictament económic, será neutre, peró des d'un punt de vista de jornada
efectiva de treball no, perqué caldrá descomptar-les, ja que no les haurá treballat
efect¡vament.

En aquest sentit, cal ten¡r present que rart. 11 de l'Acord comú assumeix er compromís que ,,/o
jornoda de treball ordinária és lo que s'estobleixi en el morc de legislació vigent de l,Estot pet a
tot el sedü públic o, en el seu defecte, lo que s,estobleixi en el morc normot¡u rotoih d"
referéncio" . Per tant, l'Acord comú pren com a jornada ordlnária máxima de treball efect¡u la
que determin¡ l'Estat respecte dels seu personar ¡ en defecte de normat¡va ra que pului. fixar
pel seu personal la General¡tat de Catalunya.

com ja s'ha avangat la jornada general de trebal en er sector púbric va quedar estabrerta en la
disposició addic¡onal setanta primera de ra Lrei z/zorz, de 29 de juny, de pressupostos
generals de l'Estat per a 2012, fixant-se que no podria ser inferior a les trenta-set hores i m¡tja
setmanals de treball efectiu de mitjana en cómput anuar. A¡xó ha suposat que en r,ámbit de
l'Administració generar de restat, aquesta prev¡sió normat¡va hagi estat concretada en ra
Resoluc¡ó de 28 de desembre de 2072, de lo secretoria d'Estat d,Admin¡strocions públiques, per
lo qual es dicten ¡nstrucc¡ons sobre jornado ihoraris de trebo det personar ol servei de
l'Admin¡stroc¡ó Generol de l'Estot i ers seus orgon¡smes púbrics (BoE núm. 313, de 29 de
desembre de 2012)4. I aquesta resoluc¡ó estable¡x en el seu art. 3.L que: ,,Lo durado de la
jornoda generol serd de 37 hores i mitjo setmonors de treboll efectiu de mitjono en cómput
dnuol, equ¡vorent o 7642 hores onua!!'- Es produeix llavors una diferéncia a l,alga entrá ra
jornada calculada segons restablert a rAcord marc ¡la fixada pels empleats púbrics de
l'Adm¡nistració general de l'estat, que tot seguit tractarem d,explic

t'explicació de perqué la jornada generar ord¡nár¡a der sector p,iut"il 
"rt.trt 

és de 1642 n.r", -Mánuals i la calculada ¡n¡c¡alment en base als comprom¡ro. r.rr.n¡t, "l,i.J;;;;;;i;;;;;Z 5g-C

o La versió consol¡dada de la Resolució es pot trobar en aquest enllae:
http://www.boe.es/buscar/act.php?¡d=BoE-A-2o12-15703. La Resoluc¡ó ha estat modificada en varies
ocasions amb posterioritat per adaptar-la als d¡versos canvis normat¡u, essent la
de 18 de setembre de 2015

Comhs¡ó poritdño generot de seguiment Acord Comú -
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hores anuals rau en el fet que en el cllcul que s'ha fet anteriorment en base als parámetres de

l'Acord marc no s'ha tingut en compte els dies d'assumptes prop¡s de que poden gaudir els

empleats públics. Per aquest motiu, si es té present aquest factor a l'hora de fer el cálcul el

resultat será el segúent:

Segons l'art.48.k) del Text refós de la Lle¡ de l'estatut bás¡c de l'empleat públic, els empleats

públics disposen de 6 dies d'assumptes propis a l'anys.

6 dies x 7,5 hores = 45 hores en concepte d'assumptes propis

Per tant, el gaud¡ment d'aquests dies per part d'un empleat públic sign¡f¡cará que la jornada

general ordinária anual d'aquell empleat será de:

1687,5 hores de treball efectives anuals - 45 hores d'assumptes prop¡s =

164¿5 hores de treball efect¡ves anuals

D'altra banda, també cal tenir present que l'Acord comú assumeix el compromís de que la

jornada de treball ordinária és la que s'estableixi en cada moment en el marc de leBislació

vigent de l'Estat per al sector públic, i aixó significa que en aquests moments, isegons l'apartat

3.1 de la Resoluc¡ó de 28 de desembre de 2o!2, la iornada anual de treball efectiu és

l'equivalent a 1642 hores. i que, com ¡ndica l'apartat 9.8 de la Resolució de 28 de desembre de

zorz¡u" les oficines públiques restaran tancades els d¡es 24 i31 de desembre6, circumstáncla

que també s,haurá de tenir present als efectes del cómput de la jornada anual efectiva i als

efectes de la concreció del calendariT.

s En el mateix sentit l,apartat de la Resolució de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria d'Estat

d,Administrac¡ons Públ¡ques que diu "g.7 A lo ldrgo de coda oño los empleodos públicos tendrón

derecho o disÍrutor de se¡s díos de permiso por osuntos port¡culotes, sin pe1uicio de lo concesión de los

restontes perm¡sos y licenc¡os estoblec¡dos en lo notmqtivo v¡gente".
6 A¡xí la resoluc¡ó estable¡x que "Los díos 24 y 37 de diciembre permonecerán cerrodos los oficinos

públicos, o excepc¡ón de los servicios de ¡nformoc¡ón, rcgistro qenerol y todos oquellos contemplados en

el opottodo 1.2 de esto Resoluc¡ón".
1 

"Los colendor¡os loboroles incorpororán dos díqs de perm¡so cuondo los díos 24 y 31 de diciembre

co¡ncidqn en festívo, sábodo o dío no loboroble". fambé a efectes de calendar¡ caldrá tenir present el

segíltent "Así mísmo, los colenddr¡os loboroles incorpororán codo oño noturol, y como ñáx¡mo, un dío de

permiso cuondo olguno o olgunos festiv¡dodes loboroles de ámb¡to nocionol de corácter rctr¡bu¡do, no

recuperoble y no sust¡tu¡ble por los comun¡dodes Autónomos, coinc¡don con sdbodo en dicho oño" .
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