
 

 

LLISTA D’ARTICLES DEL CONVENI DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE LA DIPUTACIÓ 

DE GIRONA, 2008-2011, LA VIGÈNCIA DELS QUALS HA QUEDAT AFECTADA PER NORMATIVA POSTERIOR A 

L’APROVACIÓ D’AQUEST INSTRUMENT DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA: 

Apartat de 

l’Acord-

conveni 

Matèria que regula Afectació normativa 

Art. 8 Dret supletori Resulta d’aplicació amb caràcter supletori el conjunt 

normatiu que estigui en vigor en cada moment, d’acord 

amb la prelació de fonts que fixen les normes bàsiques 

de règim local i de funció pública. 

Art. 9 Jornada laboral i distribució 

horària 

En aplicació de la disposició addicional 71a de la Llei de 

pressupostos generals de l’Estat pel 2012, es va adaptar 

la jornada horària a les 37,5 hores setmanals en còmput 

anual. L’horari de treball actual està regulat pel Decret 

de Presidència de 30 d’abril de 2013. 

Art. 13 Permisos i llicències Els permisos en matèria de conciliació de la vida 

personal i familiar s’han adaptat a les modificacions que 

amb caràcter bàsic han dictat les lleis reguladores de la 

funció pública i del personal laboral amb caràcter 

obligatori, o com a dret mínim necessari.  

Art. 15 Excedències S’interpreta sens perjudici de la regulació més favorable 

que pugui establir la normativa bàsica i autonòmica, 

amb caràcter de dret mínim necessari. 

Art. 20 Categories professionals La referència a les titulacions oficials s’amplia a les 

noves titulacions que resultin equivalents, segons la 

regulació dels nivells educatius oficials que sigui vigent 

en cada moment. 

Art. 22 bis Principis del Pla de Carrera Els compromisos econòmics derivats del Pla de Carrera 

estan subjectes al compliment de la normativa 

pressupostària estatal que sigui aplicable amb caràcter 

bàsic en cada moment. 

Art. 23 Provisió de llocs de treball Precepte afectat per l’article 60 de l’Estatut bàsic de 

l’empleat públic en matèria de designació de vocals dels 

òrgans de selecció dels empleats públics 

Art. 32 Antiguitat La previsió relativa al premi econòmic per 25 anys de 

serveis prestats a la corporació en favor del personal 

funcionari està suspesa d’aplicació, d’acord amb la 

jurisprudència majoritària en la matèria.  

Art. 33 Pagues extraordinàries Precepte afectat per l’acord del Ple de 17 de desembre 

de 2013, pel qual s’aprova la Relació de llocs de treball 

pel 2014.  

Art. 35 Increment retributiu Els compromisos econòmics derivats d’aquest precepte 

estan supeditats al compliment de la normativa 

pressupostària estatal que sigui aplicable amb caràcter 

bàsic en cada moment. 

Art. 36 Bestretes de retribucions Els imports percebuts en concepte de bestreta estan 

subjectes al tractament fiscal per rendiment del treball 



en espècie que regula la normativa tributària.  

Art. 37 Edat de jubilació Article que no resulta d’aplicació per les modificacions 

legislatives en matèria de jubilació en el règim general 

de la Seguretat Social. 

Art. 38 Jubilacions anticipades La previsió relativa al premi de jubilació anticipada en 

favor del personal funcionari està suspesa d’aplicació, 

d’acord amb la jurisprudència majoritària en la matèria. 

Art. 42 Prestació econòmica per 

incapacitat temporal 

Precepte afectat pel RDL 20/2012, de 13 de juliol, de 

mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el 

foment de la competitivitat. El règim dels complements 

a prestacions per incapacitat temporal està regulat 

actualment per un acord del Ple de la Diputació de 25 

de setembre de 2012. 

Art. 44 Carència de pensions Precepte afectat per la normativa pressupostària de 

caràcter bàsic estatal.  

Art. 45 Complements de pensió Precepte afectat per la normativa pressupostària de 

caràcter bàsic estatal. 

Art. 46 Pla de Pensions Precepte afectat per la normativa pressupostària de 

caràcter bàsic estatal. 

 

Les quantitats econòmiques que es fixen en el Conveni han estat actualitzades anualment en aquells casos 

en què la llei anual de pressupostos generals de l’Estat ho permet. 

  



Canvis acceptats: 

 

LLISTA D’ARTICLES DEL CONVENI DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE LA DIPUTACIÓ 

DE GIRONA, 2008-2011, LA VIGÈNCIA DELS QUALS HA QUEDAT AFECTADA PER NORMATIVA POSTERIOR A 

L’APROVACIÓ D’AQUEST INSTRUMENT DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA: 

Apartat de 

l’Acord-

conveni 

Matèria que regula Afectació normativa 

Art. 8 Dret supletori Resulta d’aplicació amb caràcter supletori el conjunt 

normatiu que estigui en vigor en cada moment, d’acord 

amb la prelació de fonts que fixen les normes bàsiques 

de règim local i de funció pública. 

Art. 9 Jornada laboral i distribució 

horària 

En aplicació de la disposició addicional 71a de la Llei de 

pressupostos generals de l’Estat pel 2012, es va adaptar 

la jornada horària a les 37,5 hores setmanals en còmput 

anual. L’horari de treball actual està regulat pel Decret 

de Presidència de 30 d’abril de 2013. 

Art. 13 Permisos i llicències Els permisos en matèria de conciliació de la vida 

personal i familiar s’han adaptat a les modificacions que 

amb caràcter bàsic han dictat les lleis reguladores de la 

funció pública i del personal laboral amb caràcter 

obligatori, o com a dret mínim necessari.  

Art. 15 Excedències S’interpreta sens perjudici de la regulació més favorable 

que pugui establir la normativa bàsica i autonòmica, 

amb caràcter de dret mínim necessari. 

Art. 20 Categories professionals La referència a les titulacions oficials s’amplia a les 

noves titulacions que resultin equivalents, segons la 

regulació dels nivells educatius oficials que sigui vigent 

en cada moment. 

Art. 22 bis Principis del Pla de Carrera Els compromisos econòmics derivats del Pla de Carrera 

estan subjectes al compliment de la normativa 

pressupostària estatal que sigui aplicable amb caràcter 

bàsic en cada moment. 

Art. 23 Provisió de llocs de treball Precepte afectat per l’article 60 de l’Estatut bàsic de 

l’empleat públic en matèria de designació de vocals dels 

òrgans de selecció dels empleats públics 

Art. 32 Antiguitat La previsió relativa al premi econòmic per 25 anys de 

serveis prestats a la corporació en favor del personal 

funcionari està suspesa d’aplicació, d’acord amb la 

jurisprudència majoritària en la matèria.  

Art. 33 Pagues extraordinàries Precepte afectat per l’acord del Ple de 17 de desembre 

de 2013, pel qual s’aprova la Relació de llocs de treball 

pel 2014.  

Art. 35 Increment retributiu Els compromisos econòmics derivats d’aquest precepte 

estan supeditats al compliment de la normativa 

pressupostària estatal que sigui aplicable amb caràcter 

bàsic en cada moment. 

Art. 36 Bestretes de retribucions Els imports percebuts en concepte de bestreta estan 



subjectes al tractament fiscal per rendiment del treball 

en espècie que regula la normativa tributària.  

Art. 37 Edat de jubilació Article que no resulta d’aplicació per les modificacions 

legislatives en matèria de jubilació en el règim general 

de la Seguretat Social. 

Art. 38 Jubilacions anticipades La previsió relativa al premi de jubilació anticipada en 

favor del personal funcionari està suspesa d’aplicació, 

d’acord amb la jurisprudència majoritària en la matèria. 

Art. 42 Prestació econòmica per 

incapacitat temporal 

Precepte afectat pel RDL 20/2012, de 13 de juliol, de 

mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el 

foment de la competitivitat. El règim dels complements 

a prestacions per incapacitat temporal està regulat 

actualment per un acord del Ple de la Diputació de 25 

de setembre de 2012. 

Art. 44 Carència de pensions Precepte afectat per la normativa pressupostària de 

caràcter bàsic estatal.  

Art. 45 Complements de pensió Precepte afectat per la normativa pressupostària de 

caràcter bàsic estatal. 

Art. 46 Pla de Pensions Precepte afectat per la normativa pressupostària de 

caràcter bàsic estatal. 

 

Les quantitats econòmiques que es fixen en el Conveni han estat actualitzades anualment en aquells casos 

en què la llei anual de pressupostos generals de l’Estat ho permet. 


