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RESOLUCIÓ
TRE/532/2009, de 4 de febrer, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la pu-
blicació del Conveni de condicions de treball del personal laboral de la Diputació 
de Girona per al 2008-2011 (codi de conveni núm. 1700972).

Vist el text del Conveni de condicions de treball del personal laboral de la Diputació 
de Girona per al 2008-2011, subscrit, d’una banda, pels representants de l’empresa 
i, de l’altra, per la dels seus treballadors, el dia 17 de juliol de 2008, i de conformitat 
amb el que disposen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; el Decret de 
la Generalitat de Catalunya 199/2007, de 10 de setembre; l’article 170.1.j) de la Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
i altres normes concordants,

RESOLC:

—1 Ordenar la inscripció del Conveni de condicions de treball del personal la-
boral de la Diputació de Girona, per al 2008-2011 (codi de conveni núm. 1700972) 
al Registre de convenis del Serveis Territorials de Treball a Girona.

·Ordenar·ne el dipòsit a l’oicina corresponent d’aquests Serveis Territorials.
-Disposar que el Conveni esmentat es publiqui en el DOGC.
Notiiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 4 de febrer de 2009

NÚRIA ARNAY I BOSCH

Directora dels Serveis Territorials
a Girona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI
de condicions de treball del personal laboral de la Diputació de Girona per al 
2008-2011

CAPÍTOL 1
Condicions generals

Article 1
Àmbit funcional i personal

a) Aquest Conveni estableix i regula les condicions de treball del personal laboral 
que presta els seus serveis a la Diputació de Girona.

b) S’exclou expressament d’aquest Conveni el personal contractat mitjançant 
plans d’ocupació de l’INEM, programes subvencionats o similars.

c) Respecte el personal laboral temporal els és d’aplicació, excepte pel que fa a 
les bestretes i les llicències per assumptes propis sense retribució. Les ajudes as-
sistencials i les assegurances se’ls han d’aplicar a partir del 1r any d’antiguitat. El 
pla de pensions s’aplica a partir del 2n any d’antiguitat a la corporació, s’exclouen 
expressament els triennis reconeguts.

Article 2
Naturalesa del pacte

Aquest text té la naturalesa de Conveni col·lectiu en els termes establerts a l’Es-
tatut dels treballadors.
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Article 3
Àmbit temporal

Aquest Conveni entra en vigor l’endemà de la seva signatura per les parts nego-
ciadores, condicionat a l’aprovació deinitiva pel Ple de la Diputació.

Els efectes econòmics que se’n derivin han de ser retroactius des d’1 de gener de 
2008, llevat que en l’articulat s’indiqui una altra data, en tot cas no son retroactius 
els efectes econòmics dels conceptes variables com les hores extres, ajudes assis-
tencials o d’estudis ni premis d’antiguitat.

La seva durada és de 4 anys, és a dir, ins a 31 de desembre de 2011.
No obstant això, l’incompliment d’aquest Conveni per part de la Diputació com-

porta a tots els efectes l’incompliment dels pactes de condicions de treball 2008-
2011 i habilita als representants del personal laboral a denunciar la seva revisió o 
resolució abans de la inalització del seu àmbit temporal.

Article 4
Pròrroga provisional i denúncia

El Conveni queda prorrogat per tàcita reconducció, per períodes successius d’1 
any, si no es formula denúncia de revisió o resolució per qualsevol de les parts abans 
del 15 d’octubre de cada any.

Un cop denunciat, aquest Conveni segueix vigent a tots els efectes ins a l’entrada 
en vigor del nou text que el substitueixi.

Article 5
Vinculació a la totalitat

Aquest Conveni constitueix un tot únic i indivisible i, com a tal, ha de ser objecte 
de consideració conjunta. En conseqüència, cap de les obligacions i contrapresta-
cions pactades no pot ser aïlladament considerada.

Article 6
Condicions més beneicioses i garantia personal

Aquest Conveni no afecta les condicions més beneicioses pel personal que siguin 
vigents en virtut de disposicions legals, normes convencionals o usos i costums.

Igualment, es garanteix el respecte als drets ja adquirits per qualsevol contracte, 
acord o disposició que no vulneri el dret administratiu. Qualsevol pacte o disposició 
posterior més favorable ha de prevaldre sobre el que aquí s’estableixi.

Article 7
Comissió Paritària de Seguiment i Interpretació

Aquest pacte s’ha d’interpretar d’acord amb el sentit gramatical de les seves 
clàusules, i en atenció als objectius que es persegueixin en signar·los.

En el termini dels 15 dies següents a l’entrada en vigor del Conveni, s’ha de cons-
tituir una comissió amb la denominació de l’epígraf, formada per 3 representants 
de la corporació i 3 de la Junta de personal i el Comitè d’Empresa, com a òrgan 
d’interpretació, seguiment, vigilància, arbitratge i conciliació en els conlictes, així 
com de desenvolupament dels pactes que s’estableixin. Cada una de les parts pot 
comptar amb l’assistència d’1 assessor.

Aquesta comissió s’ha de reunir en el termini màxim de 15 dies a partir de la 
convocatòria de qualsevol de les parts i les seves decisions s’han de prendre per 
majoria simple dels seus membres.

Article 8
Dret supletori

En tot allò que no estigui previst en la regulació dels presents acords, que han 
de ser la normativa a aplicar amb caràcter general, cal regir-se pel que disposa 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, l’Estatut dels treballadors i altres disposicions 
de desplegament.
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CAPÍTOL 2
Jornada laboral, vacances i permisos

Article 9
Jornada laboral i distribució horària

La jornada setmanal ordinària és de 35 hores, i la seva distribució horària és la 
següent:

a) Personal d’oicina: de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres
b) Brigades d’obres i vies: de 7 a 14 hores, de dilluns a divendres
c) Brigada de monuments: de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres
d) Biblioteques: S’han de distribuir les 35 hores d’acord amb les peculiaritats de 

cadascuna d’elles, tenint en compte l’horari d’obertura al públic
e) Conductors del parc mòbil: de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres
f) Horari especial de recepció i telèfon (torn mínim d’una persona): de 15 a 21 

hores, de dilluns a divendres, i de 9 a 14 hores el dissabte. El període de 15 de juny 
a 15 de setembre: de 14.30 a 21.30 de dilluns a divendres i el dissabte festiu.

Dins els esmentats horaris, es concedeix un període de descans de 25 minuts 
per esmorzar, que es pot gaudir entre les 9 i les 11 hores i que s’ha de distribuir per 
torns, de forma que quedi ben coberta l’atenció del servei o del departament. El 
personal que per qualsevol motiu redueixi la seva jornada en més de 2 hores diàries 
no pot gaudir del període de descans esmentat, si la redueix entre 1 i 2 hores té 15 
minuts de descans.

S’estableix una tolerància de 15 minuts al començament de la jornada laboral. 
Aquest marge, però, no és aplicable quan per les especials característiques del lloc 
de treball es requereixi la presència puntual dels seus ocupants.

La jornada especial del personal de neteja és de 30 hores setmanals, que es presten 
de 15 a 21 hores, de dilluns a divendres, amb una tolerància a l’entrada de 10 minuts 
i un descans dins la jornada de 20 minuts. L’esmentat col·lectiu ha de percebre les 
seves retribucions proporcionalment a la jornada que realitzen.

Els diferents graus de dedicació (prolongada, plena, exclusiva, etc.) queden 
relectits a la relació de llocs de treball o bé per decret de Presidència i s’han de 
retribuir d’acord amb la normativa de desplegament de l’esmentada relació, excepte 
la prolongació de jornada que s’ha de retribuir segons aquest Conveni col·lectiu.

Horari lexible. Per motius de conciliació de la vida familiar i laboral i d’acord amb 
les necessitats del servei, es pot lexibilitzar l’entrada en el lloc de treball ins a 1.30 
minuts, que s’ha de compensar obligatòriament al inal de la mateixa jornada. La 
durada mínima per dur a terme la lexibilització és de 6 mesos. Els empleats/ades 
que tinguin major dedicació, o qualsevol reducció horària per altres motius, no es 
poden acollir a aquesta lexibilitat. Al personal que realitzi la lexibilització horària 
no se li ha d’aplicar la tolerància d’ entrada.

Article 10
Control de presència

El control de presència s’estableix per a tot el personal de la Diputació, i s’efec-
tua bé mitjançant rellotges de control, amb tarja magnètica individualitzada, o bé 
mitjançant el sistema que estableixi el Departament de Recursos Humans i la unitat 
corresponent en els serveis o dependències on no es disposi de rellotge.

Queden subjectes al control de presència l’entrada i la sortida en començar i 
en inalitzar la jornada laboral, i totes les sortides que es produeixin dins l’horari 
laboral, siguin pel motiu que siguin.

Els caps de cada servei o unitat orgànica han de vetllar pel compliment de l’horari 
en la jornada laboral del personal adscrit al seu servei.

El Departament de Recursos Humans ha d’efectuar periòdicament un recompte 
de les faltes de puntualitat i de les absències injustiicades i ha de promoure les 
accions oportunes, si és el cas per via disciplinària.
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Article 10 bis
Complements horaris

Normativa reguladora del factor de dedicació exclusiva

Concepte:
El factor de dedicació exclusiva que forma part del complement especíic, s’ha 

d’assignar a aquells llocs de treball que el Ple Corporatiu determini per consignar 
que han d’exercir tota la seva activitat per a la Diputació de Girona. La seva assig-
nació comporta necessàriament:

a) La impossibilitat d’exercir qualsevol activitat per la que es percebi retribució, 
tant en el sector públic com en el privat, susceptible de ser declarada compatible o 
incompatible a l’empresa, a l’empara de la legislació vigent a cada moment.

b) Una dotació superior a l’ordinària establerta per al lloc de treball que sigui 
objecte d’assignació del factor, realitzada en règim partit de matí i tarda.

c) Lliure disponibilitat.
El complement de dedicació exclusiva queda establert, valorant la dedicació 

superior a l’ordinària realitzada en règim partit de matí i tarda, i la seva freqüència. 
La disponibilitat en dissabtes, festius i hores nocturnes i la seva freqüència, en les 
quanties que es determinin per a cada cas pel Ple Corporatiu.

Aquest factor és incompatible amb l’adquisició (encara que sigui transitòria) del 
factor de prolongació de jornada, amb la percepció de gratiicacions per serveis ex-
traordinaris o qualsevol altre factor retributiu vinculat a la tipologia de jornada.

Major dedicació

Concepte:
El factor de major dedicació que integra el complement especíic, ha de retribuir 

aquells llocs de treball que el Ple determini, en raó a que de manera ordinària re-
quereixin d’una dedicació superior a l’establerta com a dedicació màxima ordinària, 
així com d’una disponibilitat per a la lexibilització d’aquesta dedicació.

Condicions d’aplicabilitat:

L’assignació del factor de major dedicació a un lloc de treball resta supeditada 
als criteris següents:

a) L’assignació d’aquest factor a un lloc de treball, implica la lliure disponibi-
litat de l’ocupant per a ser requerit en dies no feiners del calendari laboral, com a 
conseqüència d’activitats prèviament planiicades.

b)La percepció d’aquest factor és incompatible amb la percepció dels factors de loca-
lització, prolongació de jornada, gratiicacions extraordinàries i dedicació exclusiva.

c)El personal que ocupi llocs de treball que tinguin assignat aquest factor, ha 
d’utilitzar els sistemes de control horari establerts.

El complement de major dedicació queda establert, valorant la dedicació su-
perior a l’ordinària realitzada en règim partit de matí i tarda, i la seva freqüència. 
La disponibilitat en dissabtes, festius i hores nocturnes i la seva freqüència, en les 
quanties que es determinin per a cada cas pel Ple Corporatiu.

Aquest factor és incompatible amb l’adquisició (encara que sigui transitòria) del 
factor de prolongació de jornada, amb la percepció de gratiicacions per serveis ex-
traordinaris o qualsevol altre factor retributiu vinculat a la tipologia de jornada.

Prolongació de jornada

Concepte:
El factor de prolongació de jornada ha de retribuir aquells llocs de treball que la 

Presidència determini en virtut d’una acumulació de tasques, projectes concrets o 
inalització de treballs vigents, requereixi d’una dedicació superior a l’establerta 
com a dedicació màxima ordinària i no pugui compensar·se com a gratiicacions 
per serveis extraordinaris segons el Conveni-acord de condicions de treball de la 
corporació.
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Condicions d’aplicabilitat:
L’assignació del factor de prolongació de jornada a un lloc de treball resta supe-

ditada als criteris següents:
a) La dedicació setmanal ha de ser d’un mínim de 6 hores més que la ixada, 

amb caràcter general, com a màxima ordinària. Es pot lexibilitzar la dedicació 
setmanal i realitzar un promig al llarg d’un mes.

b) La percepció d’aquest factor és incompatible amb el cobrament dels factors 
de localització, dedicació exclusiva i major dedicació, i queda en suspens durant 
els períodes de permisos, llicències, inclòs el període de vacances.

b) El personal que ocupi llocs de treball que tinguin assignat aquest factor, ha 
d’utilitzar els sistemes de control horari establerts.

c) El complement de prolongació de jornada queda establert per a cada nivell de 
complement de destí en les quanties que s’assenyalen tot seguit i s’han d’actualitzar 
segons els increments retributius que es pactin en els successius Conveni-acord de 
condicions de treball.

 Import mensual del factor de  
 prolongació de jornada (2008)

 CD= C. destí;  
 PJ=Prolongació de jornada

 CD PJ
 30 501,68
 28 496,72
 27 491,75
 26 486,78
 25 481,81
 24 476,84
 23 471,86
 22 422,15
 21 417,19
 20 412,22
 19 407,25
 18 402,28
 17 397,30
 16 392,33
 15 387,37
 14 382,39
 13 377,42
 12 372,46
 11 367,49
 10 362,51
  9 357,53
  8 352,57

Sobre aquesta base s’han d’aplicar tots els increments salarials

Localització

Concepte:
El factor de localització que integra el complement especíic, ha de retribuir aquells 

llocs de treball que el Ple Corporatiu determini, en raó que de manera ordinària 
requereixin ser localitzats, en horari fora de la jornada ordinària, en atenció a la 
tipologia de les funcions i responsabilitats assignades.
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Condicions d’aplicació:
L’assignació del factor de localització a un lloc de treball resta supeditada als 

criteris següents:
a) La dedicació setmanal i l’horari ha de ser un dels que estiguin establerts com 

a ordinaris, en funció dels requeriments del lloc.
b) L’assignació d’aquest factor a un lloc de treball implica la lliure disponibilitat 

i/o localització de l’ocupant per a ser requerit fora de l’horari ixat, podent compensar 
l’escreix amb una minoració de la jornada setmanal establerta.

b) La percepció d’aquest factor és incompatible amb la percepció dels factors 
d’exclusivitat, major dedicació i prolongació de jornada.

c) El personal que ocupi llocs de treball que tinguin assignat aquest factor ha 
d’utilitzar els sistemes de control horari establerts.

d) El complement de localització queda establert atenent a criteris de grup, com-
plement de destinació, freqüència, dedicació en dissabtes, festius i horari nocturn, 
en les quanties que es determinin per a cada cas pel Ple Corporatiu.

Article 11
Calendari laboral

Són festius amb caràcter general els dies que assenyali el calendari laboral oicial 
de la Generalitat de Catalunya, pels anys 2008, 2009, 2010, 2011.

A més, són festius els 2 dies de festa local de Girona per al personal de les oi-
cines centrals i d’altres centres situats a aquesta ciutat (25 de juliol i 29 d’octubre). 
Per al personal de les brigades d’obres, de biblioteques, o de les oicines del Servei 
de Gestió Tributària, les festes locals són les 2 de la població on estigui establert 
el centre de treball.

A més, ha de ser festiu per a tot el personal la diada de Santa Rita (22 de maig), 
patrona dels empleats de l’Administració local, el dia 24 i el dia 31 de desembre, en 
que les dependències de la Diputació romanen tancades.

Durant la vigència d’aquest Conveni:
El 5 de gener (vigília de Reis), el dijous sant, el 23 d’abril (Sant Jordi), el 28 

d’octubre (vigília de Sant Narcís), el 24 de desembre (vigília de Nadal) i el 31 de 
desembre (cap d’any), es inalitza la jornada laboral a les 14 hores, en els horaris 
laborals de 8 a 15 hores, o 1 hora abans en els altres horaris, i proporcionalment en 
el cas de reduccions horàries.

Article 12
Vacances

Tot el personal té dret a unes vacances d’una durada de 23 dies laborables, ente-
nent·se com a tals de dilluns a divendres, durant cada any de servei actiu, o la part 
proporcional que correspongui si el temps treballat és menor.

Les vacances s’han de gaudir sempre dins l’any natural, (excepte en els casos 
de maternitat que es poden gaudir un cop s’acabi el permís de maternitat encara 
que s’hagi sobrepassat l’any natural), de gener a novembre, preferentment entre els 
mesos de juny a setembre, i s’ha de procurar concentrar·les en els mesos de juliol 
i d’agost. S’han de realitzar en un sol període o en un màxim de 3 fraccions. Les 
fraccions no poden ser inferiors a 1 setmana, excepte que una d’elles coincideixi 
en els mesos de juny a setembre. En tal cas aquesta fracció podria tenir una durada 
inferior a la setmana.

Queden excloses de les indicacions del paràgraf anterior, les brigades del servei 
de xarxa viària que atenent a les seves funcions han d’establir torns de vacances 
d’acord amb el servei, mantenint en tot cas que es realitzin en 3 fraccions i dins els 
període anyal assenyalat.

Cas d’existir coincidència de dates en les peticions de vacances, la distribució 
s’ha de fer dins de cada unitat de forma consensuada i rotatòria, iniciant la rotació 
per l’empleat/ada de més antiguitat a la corporació i, en cas de coincidència, el de 
més càrregues familiars.
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El calendari o pla de vacances ha d’estar aprovat abans del dia 30 d’abril, per 
la qual cosa el Departament de Recursos Humans ha de sol·licitar a cada unitat o 
dependència, amb antelació suicient, que remeti la distribució dels respectius torns, 
i ha de comprovar que es compleixin els criteris establerts en aquest article i que 
els serveis quedin coberts adequadament.

Cap empleat/ada de la Diputació no pot iniciar el període de vacances si es troba 
en situació de baixa per malaltia, accident o llicència per maternitat. Les vacances 
no s’interrompen pel fet que, durant aquestes, l’empleat/ada que les gaudeix causi 
baixa per malaltia o accident.

Article 13
Permisos i llicències

El personal al qual és d’aplicació aquest acord pot gaudir dels dies de permís o 
llicència que tot seguit es relacionen i complementàriament se’ls aplica la legis-
lació catalana aplicable. En tot cas aquests permisos i llicències no poden ser mai 
inferiors als que la legislació estatal indiqui com a condicions mínimes aplicables 
als empleats/ades públics.

Retribuïts i amb justiicació:

a) Pel naixement d’un ill/a: 5 dies laborables continuats
b) Per la mort del cònjuge, parella de fet, ills, pares i sogres: 4 dies laborables 

continuats
c) Per la mort de germans i altres familiars, ins al 2n grau de consanguinitat o 

ainitat: 2 dies laborables continuats; si el succés requereix el desplaçament fora de 
les comarques gironines del treballador/a, 4 dies laborables continuats.

d) Per intervenció quirúrgica o internament en centre hospitalari del cònjuge, 
ills, pares, sogres, o persones amb les quals es convisqui: 3 dies laborables conti-
nuats; si el succés es produeix fora de les comarques gironines, 4 dies laborables 
continuats

En cas que les causes esmentades no provoquin un internament igual o superior 
als dies acordats de permís, només s’ha de concedir permís pels dies justiicats 
d’internament.

Quan la durada del internament sobrepassi els dies màxims de permís, es poden 
sol·licitar de forma no continuada, sempre que es planiiqui amb el servei del qual 
depengui l’empleat/ada des del 1r dia del fet causant, amb el benentès que si un cop 
planiicat es procedís a l’alta de la persona ingressada, es perdria el dret a gaudir 
d’aquests dies de permís.

En cas que per la gravetat de l’intervenció sigui necessari un període postoperatori 
al domicili del empleat/ada, aquest pot gaudir a més de 3 dies de permís retribuït. La 
necessitat d’atendre en el postoperatori s’ha de justiicar amb el certiicat mèdic.

e) Per a l’empleat/ada que envidués i tingués al seu càrrec ills/es en edat escolar 
o disminuïts psíquics o físics: 30 dies naturals.

f) Per trasllat de domicili: d’1 a 4 dies naturals, en funció de la distància en què 
es realitzi el trasllat i de les càrregues i circumstàncies familiars:

Trasllat dins l’àrea de Girona. Salt, Sarrià o en un radi inferior als 5 Km: 1 dia, 
o 2 dies naturals, si la unitat familiar és de més de 2 membres.

Trasllat en un radi superior a 5 Km: 2 dies, o 3 dies naturals, si la unitat familiar 
és de més de 2 membres.

Trasllat en un radi superior a 25 Km: 3 dies, o 4 dies naturals, si la unitat familiar 
és de més de 2 membres.

g) Per visita mèdica pròpia o de familiar de 1r grau: el temps indispensable.
h) Per concórrer a exàmens inals i altres proves deinitives d’aptitud i avaluació 

en centres oicials quan coincideixin amb l’horari de treball, o a oposicions per accés 
a l’administració pública: els dies durant els quals tenen lloc.

i) Per deures inexcusables de caràcter públic o personal: el temps indispensable 
per complir-los. Es considera deure inexcusable aquell que el seu incompliment 
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pot fer incórrer en responsabilitat, no es pot dur a terme mitjançant representant i la 
seva imposició està determinada i emparada per una norma legal o per una decisió 
administrativa o judicial.

En els casos esmentats de permís dins la jornada de treball, quan afecti a per-
sonal que per les seves característiques funcionals treballen dins d’un equip fora 
del centre de treball, el personal ha de fer servir els seus propis mitjans per l’anada 
a la visita objecte del permís i la tornada al lloc on treballi l’equip. En tot cas s’ha 
d’evitar en la mesura del que sigui possible la coincidència entre el permís i l’horari 
de treball, ateses les especials circumstàncies que concorren en aquests tipus de 
grups de treball.

j) Per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, 
a judici de la corporació: el temps de la seva durada.

k) Per exercir funcions sindicals, formació sindical i representació del personal: 
el temps establert a la legislació vigent en aquesta matèria.

l) Per matrimoni o unió de fet, acreditada amb certiicació de convivència o 
d’empadronament: 15 dies naturals.

m) Per assistència a noces de ills, pares o germans: 1 dia.
n) Per maternitat: 16 setmanes ininterrompudes, ampliables, en cas de part 

múltiple, a 2 setmanes més per cada ill o illa a partir del 2n. El permís es distri-
bueix a opció de la interessada, sempre que 6 de les setmanes de permís siguin 
immediatament posteriors al part. En cas de mort de la mare, el pare pot fer ús de 
tot el permís o, si escau, de la part que en resti.

1. No obstant l’anterior, i sens perjudici de les 6 setmanes immediatament 
posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en cas que la mare i el pare 
treballin, aquesta, en iniciar-se el període de descans per maternitat, pot optar perquè 
el pare gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans 
posterior al part, de manera simultània o successiva amb el de la mare, llevat que 
en el moment de fer-se això efectiu la incorporació al treball de la mare impliqui 
risc per a la seva salut.

2. L’opció, exercida per la mare en iniciar-se el període de descans per maternitat, 
en favor del pare, a i que aquest gaudeixi d’una part del permís, pot ésser revocada 
per la mare si s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació d’aquesta opció, com 
poden ser l’absència, la malaltia, l’accident del pare, o l’abandonament de la família, 
la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests 3 darrers casos siguin 
imputables a la mare.

3. En cas d’adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, de menors de 
ins a 6 anys, el permís té una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en 
el supòsit d’adopció o acolliment múltiple en 2 setmanes més per ill o illa a partir 
del 2n, comptades, a elecció del personal, bé a partir de la decisió administrativa o 
judicial d’acolliment, bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix 
l’adopció. La durada del permís és, així mateix, de 16 setmanes en els supòsits 
d’adopció o acolliment de menors més grans de 6 anys, si es tracta d’infants disca-
pacitats o minusvàlids, o en els casos que, per llurs circumstàncies i experiències 
personals o perquè provenen de l’estranger, tenen especials diicultats d’inserció 
social i familiar, acreditades degudament pels serveis socials competents.

4. Si la mare i el pare treballen, el permís s’ha de distribuir a opció dels interes-
sats, que en poden gaudir de manera simultània o successiva, sempre en períodes 
ininterromputs. En els casos què gaudeixin simultàniament de períodes de descans, 
la suma dels períodes no pot excedir les 16 setmanes que estableix l’apartat anterior 
o les que corresponguin en cas d’adopció o acolliment múltiple.

5. En els supòsits d’adopció internacional, si cal el desplaçament previ dels 
pares al país d’origen del infant adoptat, el permís establert per a cada cas en 
aquest apartat es pot iniciar ins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es 
constitueix l’adopció.

6. En els casos de naixement de ills prematurs o que, per qualsevol motiu, aquests 
hagin de romandre hospitalitzats després del part, el personal té dret a absentar·
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se del lloc de treball ins a un màxim de 3 hores diàries, amb la percepció de les 
retribucions íntegres. En aquests supòsits, el permís de maternitat es pot computar, 
a instàncies de la mare o, si aquesta manca, del pare, a partir de la data de l’alta 
hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les primeres 6 setmanes posteriors al part, 
de descans obligatori per a la mare.

7. S’han de tenir en compte les necessitats especials del personal que té ills/es 
amb discapacitat psíquica, física o sensorial, als quals s’ha de garantir, com a mínim, 
més lexibilitat horària, que els permeti conciliar els horaris dels centres d’educació 
especial, o altres centres on el ill o illa discapacitat rebi atenció amb els horaris dels 
propis llocs de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar. A aquests 
efectes, el personal gaudeix de 2 hores de lexibilitat horària diària.

8. Es pot atorgar també al personal amb ills/es discapacitats un permís retribuït 
per a assistir a reunions de coordinació ordinària amb inalitats psicopedagògiques 
amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el ill o illa, 
o bé per a acompanyar·lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.

9. La concessió de les reduccions de jornada que regula aquest article és incom-
patible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica, remunerada 
o no remunerada, durant l’horari que sigui objecte de la reducció.

10. En els casos què la concessió de la llicència al personal, per raó de coman-
dament, afecti el rendiment del treball d’altres empleats/ades, s’han de prendre les 
mesures pertinents per garantir una prestació del servei adequada.

o) El personal amb un ill/a menor de 9 mesos té dret a un permís d’1 hora diària 
d’absència del treball per atendre’l. Aquest període es pot dividir en 2 fraccions de 
½ hora. Aquest permís es pot compactar d’acord en la necessitat del servei.

p) l personal que per raó de guarda legal té cura directa d’un infant de menys 
de 6 anys, o d’una persona disminuïda psíquica, física o sensorial que no fa cap 
activitat retribuïda, i també qui té a càrrec directe seu un o una familiar, ins al 2n 
grau de consanguinitat o ainitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda 
de més del 65 %, que en depèn i en requereix una dedicació especial té dret a una 
reducció d’1/3 o de la 1/2 de la jornada de treball, amb una percepció del 80 % o 
del 60 % de la retribució íntegra, respectivament.

En el supòsit de reducció d’1/3 de la jornada de treball per raó de guarda legal 
d’un infant, el personal té dret a percebre el 100 % de la retribució durant 1 any 
com a màxim. Per a obtenir aquesta reducció de jornada de treball, el personal 
ha de presentar la sol·licitud a partir del moment en què es reincorpora al treball 
després del permís per maternitat que regula l’apartat n), es pot concedir sempre 
que l’altre progenitor treballi. Per necessitats del servei aquesta llicència es podria 
compactar.

En els supòsits d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu d’un infant menor 
de 3 anys, en el cas de reducció d’un terç de la jornada de treball, el personal té dret 
a percebre el 100 % de les retribucions durant 16 setmanes, comptades a partir de 
la inalització del permís a què fa referència l’apartat n)3.

El règim retributiu establert als apartats anteriors de la lletra p) és aplicable ex-
clusivament als supòsits que s’hi esmenten i no es pot fer extensiu a cap altre tipus 
de reducció de jornada establert per la normativa de funció pública.

q) En casos justiicats degudament, per incapacitat física, psíquica o sensorial 
d’un o una familiar ins al 1r grau de consanguinitat o ainitat, també es pot dema-
nar una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la reducció 
proporcional de les retribucions. Excepcionalment, i amb la valoració prèvia de 
les circumstàncies concurrents en cada cas, també poden demanar la reducció de 
jornada de treball el personal que té a càrrec directe seu un o una familiar ins al 2n 
grau de consanguinitat o ainitat que requereixi una dedicació especial. A aquests 
efectes, el departament competent en matèria de funció pública ha d’establir els 
criteris de concessió d’aquesta reducció de jornada de treball.

r) Paternitat: S’ha d’aplicar el permís de paternitat de 4 setmanes consecutives, 
el qual es podia gaudir des del dia desprès dels 5 dies per naixement ins l’acaba-
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ment del permís de maternitat o de la 16 setmana posterior al part o adopció. El 
permís de paternitat es d’aplicació exclusiva al pare amb l’excepció de les famílies 
monoparentals que expressament preveu la llei.

En cas de naixement, adopció o acolliment per part de parelles homosexuals, 
pot gaudir-ne, independentment del gènere, qui no gaudeixi del permís de mater-
nitat.

En cas que coincideixi en la mateixa persona el dret a gaudir del permís de pa-
ternitat i del permís de lactància, no varia la data d’inici del còmput de la lactància 
que es manté en tot cas a partir de l’acabament del permís de maternitat. Aquest 
permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat que resta suspesa d’oici 
ins l’acabament del permís.

En tots els supòsits esmentats, cal efectuar petició prèvia al Departament de 
Recursos Humans i aportar la justiicació oportuna, llevat que es permeti obviar·la 
per raons de certesa o evidència de la causa.

Retribuïts i sense justiicació:

El personal de la Diputació pot disposar de 9 dies l’any, més 2 dies addicionals al 
complir el 6è trienni i 1 dia més addicional per cada trienni complert a partir del 8è 
d’acord amb l’article 48.2 de l’EBEP, per assumptes particulars o personals sense 
justiicació, distribuïts a la seva conveniència. La concessió d’aquests dies ha de ser 
sempre subordinada a les necessitats del servei. El període anual, a aquests efectes, 
s’ha d’estendre entre el 16 de gener i el 15 de gener de l’any següent. Si, per necessitats 
del servei, el personal no ha pogut gaudir d’algun dels 9 dies de permís, el termini 
previst s’ha d’ampliar ins al 31 de gener. Aquests dies no es poden acumular, en 
cap cas, al període de vacances anuals en alguna de les seves fraccions.

Sense retribució:

Es pot concedir al personal llicències per assumptes propis sense retribució, per 
atendre el cònjuge, persona amb la qual es formi parella o familiar de 1r grau de 
consanguinitat i sogres greument malalts, la durada acumulada de les quals no pot 
excedir de 6 mesos cada 2 anys, i amb una durada mínima de 15 dies. La concessió 
s’ha de subordinar a les necessitats del servei.

La Diputació ha de cotitzar a la Seguretat Social pel treballador/a que es trobi en 
la situació del paràgraf precedent, pel temps que duri el permís.

També es pot concedir aquesta llicència per estudis degudament justiicats de 
postgrau, màster o doctorat, la durada de la qual en aquest cas, no pot superar 1 any 
cada 5 anys, i s’han d’agafar en períodes com a mínim de 6 mesos.

Article 14
Indisposicions i baixes laborals

S’entén per indisposició l’absència de l’empleat/ada del seu lloc de treball produïda 
per qualsevol causa relacionada amb el seu estat de salut. La durada màxima de 
la indisposició ha de ser ins a 3 dies naturals seguits i s’ha d’avisar tan aviat com 
sigui possible al Departament de Recursos Humans, qui ho ha de comunicar al 
servei d’adscripció.

S’entén per baixa laboral l’estat de malaltia en què es troba l’empleat/ada amb 
més de 3 dies d’indisposició o que des de l’inici hagi estat ja determinat com a tal 
(incapacitat temporal). La baixa cal que sigui justiicada amb la presentació del 
comunicat mèdic oicial estès per un facultatiu de la Seguretat Social, i la seva 
conirmació s’ha de presentar, almenys, cada 15 dies.

Article 15
Excedències

Per a l’excedència voluntària per interès particular cal regir-se pel que regula 
l’article 46.2 de l’Estatut dels treballadors.
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L’excedència per tenir cura d’un ill/a natural o adoptiu té una durada màxima 
de 3 anys a comptar des de la data del naixement, i durant el 1r any de durada es té 
dret a la reserva del lloc de treball.

L’empleat/ada que com a conseqüència de la normativa d’incompatibilitats 
opti per un altre lloc de treball queda a la Diputació en situació d’excedència per 
incompatibilitat, la qual tindria una durada màxima de 12 mesos i mínima de 6 
mesos. En aquest període l’empleat/ada té dret a la reserva de lloc de treball. Un 
cop demanada una excedència per incompatibilitat no se’n pot demanar cap altra 
ins transcorregut 5 anys des de la inalització de l’anterior.

Les esmentades situacions d’excedència i d’altres supòsits que es puguin donar s’han 
de regular en els termes establerts amb caràcter general a l’Estatut dels treballadors.

CAPÍTOL 3
Cobertura de llocs i plantilla

Article 16
Organització del treball

L’organització del treball és facultat i responsabilitat de la corporació.

Article 17
Plantilla

La plantilla del personal al servei de la corporació ha de respondre als principis 
de racionalitat, d’economia i d’eiciència, i ha de contenir la totalitat de les places 
de funcionaris, de personal laboral i de personal de coniança o eventual als efectes 
de la seva quantiicació pressupostària.

Es reconeix a la corporació la facultat de crear, de modiicar o d’amortitzar places, 
sens perjudici dels informes previs de la Junta de Personal. La creació de noves 
places s’ha d’efectuar sobre la base de la seva efectiva necessitat i només s’han de 
cobrir per personal extern quan no puguin proveir·se adequadament mitjançant la 
promoció interna o el concurs de trasllats.

Article 18
Relació de llocs de treball

Mitjançant un catàleg o una relació de llocs de treball, la corporació ha de 
determinar les funcions, els requisits i les comeses de cada lloc. La relació s’ha 
d’agrupar per unitats administratives o per departaments i especiicar per a cada 
lloc les determinacions següents:

a) denominació del lloc.
b) funcions i atribucions assignades.
c) grup, categoria, coneixements i aptituds especíiques requerides per ocupar·

los.
d) complement de destinació assignat i el seu nivell orgànic.
e) complement especíic.
f) forma de provisió del lloc.
A l’expedient de la relació, que correspon aprovar al Ple de la Diputació, s’ha 

d’incorporar informe de l’òrgan de representació del personal.

Article 19
Classiicació i valoració dels llocs de treball

Cal efectuar una anàlisi o estudi previ i la descripció de cada lloc, als efectes de 
classiicar·los en un dels 30 nivells de complement de destinació i de determinar 
l’import del complement especíic.

L’esmentada classiicació ha de ser objecte de negociació, prèviament a la seva 
aprovació pel Ple, en el si de la Comissió Paritària, constituïda en Comissió de 
Valoració de llocs, a la qual poden incorporar·s’hi els tècnics corresponents.
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El sistema o mètode de valoració dels llocs l’ha d’aprovar el Ple de la corporació, 
havent estat negociada prèviament amb la representació del personal.

En tot cas, es garanteix el respecte personal de la quantia total de les retribucions 
adquirides en qualsevol concepte per contracte, acord o disposició, llevat d’aquelles 
retribucions que hagin estat establertes de manera formal en funció de tasques 
especíiques o concretes mitjançant el corresponent decret o acord i es formalitzi 
el seu acabament pel mateix sistema.

Article 20
Categories professionals

Les categories professionals del personal de la Diputació s’agrupen en 6 grans 
grups, segons la titulació mínima necessària per accedir·hi:

Grup A1: Titulat/ada superior o assimilat.
Grup A2: Titulat/ada de grau mig/diplomat/ada o assimilat
Grup B: Tècnic/a de grau superior.
Grup C1: BUP, formació professional de 2n grau o assimilat i accés a la universitat 

per a majors de 25 anys.
Grup C2: EGB, formació professional de 1r grau o assimilat
Grup E: Certiicat estudis primaris o assimilat.

Article 21
Selecció i contractació de personal

L’accés a les places vacants de la corporació es realitza mitjançant les proves i 
procediments assenyalats a la normativa legal aplicable en cada cas, respectant·se 
sempre els principis d’igualtat, de mèrit, de capacitat, i de publicitat. Les bases de 
selecció, prèviament a la seva aprovació, s’han de sotmetre a estudi de la Comissió 
Paritària, per tal que faci les propostes que consideri adients. Les proves de selecció 
han de ser sempre equivalents, tant per al personal funcionari com per al personal 
subjecte a règim laboral.

Als tribunals qualiicadors de les diverses proves, s’ha de garantir la presència 
d’un/a representant del personal com a vocal, amb veu i vot, sempre que sigui pos-
sible per idoneïtat i professionalitat, que ha d’actuar a títol individual. Quan el/la 
representant del personal no tingui la qualiicació necessària per participar com a 
vocal, pot participar en qualitat d’observador/a.

S’han de crear borses de treball dels grups i categories més sol·licitades. Les 
borses no poden tenir una durada superior als 2 anys i se n’ha de crear de noves 
abans s’exhaureixin les vigents.

Article 22
Promoció interna

El personal de la Diputació té dret a la promoció interna per ascendir a cossos, 
a escales o a categories del grup inferior a d’altres corresponents al grup superior, 
sempre que reuneixi els requisits legalment establerts i superi les proves mínimes 
legalment exigibles.

En els casos de promocions internes i de provisió de llocs de treball per part de 
personal, s’ha d’aplicar com a base retributiva el salari real de les categories de 
característiques iguals o equivalents que igurin a la relació de llocs de treball, 
prenent com a referència les d’inferior retribució.

Es manifesta la voluntat de la corporació d’establir mecanismes d’ajuda a la 
promoció interna, sempre que per motius organitzatius sigui necessari la creació 
de noves places.

Article 22 bis
Principis del Pla de Carrera

Aquest article s’ha de desenvolupar en el sí de la Comissió per la implantació del 
Pla de Carrera que s’ha de crear expressament i que ha d’estar formada d’igual forma 
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que la Comissió Peritaria, per 3 membres representants dels treballadors/ores i 3 
membres representants de l’empresa. Poden assistir·hi, en aquest cas, 2 assessors/ores 
per cadascuna de les parts. S’ha de tenir en compte com a referent els punts que tot 
seguit es relacionen, si bé, podrien incorporar·se noves propostes o desestimar·ne 
de les relacionades, sense trencar l’esperit del contingut negociat.

1. Conceptes salarials on s’ha d’aplicar: Sou base, complement de destí i com-
plement especíic. S’exclou expressament, els triennis, la major dedicació, la pro-
longació de jornada, la dedicació exclusiva, la incompatibilitat, i el propi tram o 
estadi que tingui assignat.

2. El tram es consolida com a percentatge, per la qual cosa a diferència dels 
triennis no es perfecciona a un grup determinat sinó que s’incrementa pels canvis 
de grup de titulació, destí o especíic, si bé cal superar els requeriments especíics 
del nou grup.

3. El temps de permanència es refereix a temps fet a la Diputació, No es conside-
ren els triennis reconeguts en altres administracions. No obstant, atès que es pretén 
una implantació homogènia pel personal actualment en plantilla, s’estima pertinent 
recollir a mode de clàusula transitòria que tot aquell personal ix en plantilla a la data 
de l’aprovació d’aquest acord, se li ha d’aplicar el Pla de Carrera tenint en compte 
els triennis realitzats a la Diputació o reconeguts per aquesta.

4. Les condicions o l’esforç necessari per canviar de tram, ha de ser inferior als 
grups més baixos respecte als grups més alts, en els quals se’ls ha de demanar més 
exigència.

5. Cal tenir present que pot haver·hi dues estructures.
Lliure designació en general: No han d’estar en carrera, a no ser que la pròpia 

convocatòria ho prevegi. El motiu principal és que les seves retribucions depenen 
de la mateixa convocatòria. No obstant, d’acord en la negociació s’ha d’aplicar 
el Pla de Carrera als caps de servei tot i que el seu lloc s’hagi guanyat per lliure 
designació.

En tot cas, quan es deixi la condició de càrrec de lliure designació, el tram de 
carrera que li pertoqui a l’empleat/ada s’ha d’assumir per similitud amb l’article 
87.3 de l’EBEP.

Resta de personal: S’ha d’aplicar el Pla de Carrera amb la estructura següent.

 Graus/estadis antiguitat percentatge
 Entrada  

 1r/ 1 4 5 %

 2n/2 9 10 %

 3r/3 14 15 %

 4t/4 19 20 %

 Sènior/5 24 25 %

 Expert/6 30 30 %

Pista ràpida de forma genèrica

Tot el personal en plantilla, funcionari o laboral ix en el moment d’aprovació 
d’aquest Conveni, quan arribi a 58 anys ha de tenir el 50 % del total de trams possibles, 
o el 50 % de la diferència entre els que té assolits i el màxim que pot assolir si aquesta 
quantitat és superior. En tot cas ha de complir els criteris generals de progressió, 
excepte els que fan referència a la formació i la rotació de llocs de treball.

Mentre no s’aprovi al Pla de Carrera s’han d’anar reconeixent els trams de forma 
automàtica, però sempre que es compleixin els criteris de progressió: absentisme, 
assiduïtat, puntualitat i circuits administratius de compliment laboral, durant el 
període que va des de l’aprovació del Conveni a l’entrada en vigor del pla de carrera 
(2008 aprovació Conveni, 2010 iniciació carrera ).

Mesura transitòria per endegar el Pla de Carrera: des de l’inici del Pla de Carrera, 
el personal pot optar a l’estadi que li correspongui segons el temps de permanència 
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a la Diputació, aportant el que es requereixi per aquell tram i s’han de considerar 
superats els trams anteriors, tot i que l’increment salarial ha de ser del 50 % del que 
correspongui. Transcorreguts 3 anys des de l’implantació del Pla de Carrera, és a 
dir, l’1 de gener de 2013, es podria optar a la percepció del 100 % del tram en què 
es trobi o a l’assoliment del tram superior .

Criteris generals de progressió

Avaluació del desenvolupament per part del cap (també ha d’intervenir en l’assi-
duïtat i la puntualitat de l’empleat/ada, a més ha de valorar l’adaptació a les noves 
eines i la millora de funcionament).

Entrevistes personals (clima, competències, etc ) amb el cap i també amb l’interessat/
ada. La valoració ha de ser a càrrec dels/de les professionals tècnics de la corporació, 
hi pot assistir 1 membre del Comitè i Junta i assessors idonis i professionals si cal.

Informe de recursos humans sobre l’absentisme, assiduïtat, acompliment, etc. 
S’entén per absentisme tot el que no és treballar sigui o no justiicat, no pot superar 
un % determinat de la jornada total. L’assiduïtat és la puntualitat i les absències 
entre jornada justiicades o no. No pot superar un % determinat.

Formació, itinerari preestablert. Rotació de llocs de treball.
Memòria, projecte o cas pràctic quan es volguí assolir els estadis sènior i expert. 

La valoració s’ha de fer a traves de la Comissió de Valoració que es creí a l’efecte, 
que ha de ser de caràcter tècnic i amb els criteris de l’article 60 del l’EBEP on pot 
assistir·hi un/a representant de la Junta i el Comitè.

Regulació dels canvis de nivell

S’han de realitzar al 1r semestre de cada any, prèvia petició dels interessats/ades 
en un procés obert de convocatòria pública interna.

Per últim, el Pla de Carrera no modiica l’estructura orgànica de la corporació. 
Aquesta forma part de la potestat organitzativa de l’Administració.

Respecte a la carrera vertical que consisteix en ascendir en l’estructura de llocs 
de treball pel procediment de provisió de llocs, cal regir-se pel que estableix el 
capítol 4 del títol 5 de l’EBEP.

Respecte a la promoció interna cal regir-se pel que estableix l’article 18 de l’EBEP 
i els articles 17 i 20 d’aquest Acord.

L’incompliment dels criteris generals de progressió referents a l’avaluació del 
desenvolupament per part del cap o l’informe de RRHH, té com a conseqüència 
la no progressió o el demèrit en la progressió adquirida, sense que aquesta acció 
tingui caràcter de sanció i sens perjudici que pugui donar lloc al corresponent 
procediment sancionador.

L’aplicació del punt anterior s’ha de fer d’acord amb els termes següents:
La 1a falta en algun dels supòsits ha de tenir un advertiment verbal/escrit (cons-

tància).
La 2a falta ha de tenir un advertiment escrit.
La 3a falta, i davant una representació del personal, s’ha d’informar el treballador/a 

que no té dret a la progressió o el demèrit, i que es considera falta greu la reincidència 
en l’incompliment dels apartats o condicions de carrera assenyalats, donant lloc a 
les conseqüències que preveu el Decret 214/90, de 24 de juliol, del Reglament del 
personal al servei de les entitats locals i l’EBEP.

La 1a falta prescriu als 6 mesos, la 2a a l’any i la 3a als 2 anys. No es poden pre-
sentar als canvis de nivell, les persones que tinguin 2 o 3 faltes durant el temps en 
que no hagi prescrit.

En cas d’haver·se denegat la progressió per motius diferents als advertiments per 
incompliment, l’empleat/ada pot presentar·se cada any a la convocatòria.

Article 23
Provisió de llocs de treball

La provisió de llocs que representi promoció econòmica s’ha d’efectuar entre els 
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empleats/ades corporatius pel sistema que determini la relació de llocs de treball, 
ja sigui per concurs intern de mèrits o per lliure designació.

Per Decret de la Presidència s’han d’aprovar les bases que hagin de regir les con-
vocatòries de provisió, i en elles ha de constar el barem objectiu amb què s’hagin 
d’avaluar les aptituds dels/de les aspirants. Les convocatòries han de ser obertes 
al personal que reuneixi les condicions que es determinin a la relació de llocs de 
treball, i s’han de fer públiques al BOP i als taulers d’anuncis. Prèviament a ser 
aprovades, les bases s’han d’informar a la Junta de Personal.

La Junta de Personal o el Comitè d’Empresa, segons el cas, tenen dret a designar 
un vocal perquè formi part de les comissions de valoració dels concursos.

Abans de procedir a l’adscripció de personal de nou accés, s’ha d’efectuar la 
provisió dels llocs vacants entre el personal ix de la Diputació.

El Departament de Recursos Humans ha d’informar periòdicament de les con-
vocatòries de provisió de places dels organismes autònoms de la corporació per 
mitjà de correu intern, intranet o qualsevol altre mitjà.

Article 24
Mobilitat

La determinació de la mobilitat del personal correspon a la facultat organitzativa 
de la Diputació, a l’efecte d’una distribució racional del seu personal. Per als canvis 
de llocs de treball per redistribució d’efectius (sense canvi retributiu) el Departament 
de Recursos Humans, prèviament a l’adopció de la seva decisió, ha de sol·licitar 
informe als caps de servei respectius i estudiar les peticions dels interessats/ades 
que puguin existir.

Els canvis esmentats han de ser justiicats per necessitats del servei, i no poden 
fonamentar-se en una mesura coercitiva o sancionadora.

Dels referits canvis s’ha d’informar a la representació del personal.

CAPÍTOL 4
Condicions econòmiques

Article 25
Estructura salarial

Les retribucions dels empleats/ades de la Diputació, siguin funcionaris o con-
tractats laborals, han de tenir l’estructura establerta amb caràcter general per als 
funcionaris/àries locals (RD 861/1986, de 25 d’abril).

Els conceptes retributius són els següents:
a) retribucions bàsiques:
sou base
triennis
pagues extraordinàries
b) retribucions
complementàries:
complement de destinació
complement especíic
complement de productivitat
gratiicacions per serveis
extraordinaris

Article 26
Sou base

El sou base és el concepte retributiu que correspon a cadascun dels grups a què 
es refereixen l’article 20 d’aquest acord i l’article 76 de la Llei 7/2007. El seu import 
ve assignat anualment en la Llei de pressupostos generals de l’estat.
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Article 27
Complement de destinació

És el concepte destinat a retribuir el nivell orgànic corresponent al lloc de tre-
ball que es desenvolupi. El nivell ha de ser assignat pel Ple corporatiu mitjançant 
la relació de llocs de treball, classiicant cada lloc en un dels 30 nivells establerts 
per la normativa estatal de funció pública, i dins dels límits mínims i màxims que 
determina el RD 861/1986.

El seu import ve ixat per a cada nivell en la Llei de pressupostos generals de 
l’estat de cada any.

Article 28
Complement especíic

El complement especíic està destinat a retribuir les condicions particulars 
d’alguns llocs de treball en atenció a la seva especial diicultat tècnica, dedicació, 
incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat.

La seva quantia és la pactada en negociació col·lectiva, i igura en el Catàleg o 
Relació de llocs de treball.

Article 29
Complement de productivitat

S’ha de tendir a la implantació del complement de productivitat a i de retribuir 
l’especial rendiment, l’activitat extraordinària, l’interès i la iniciativa amb què 
l’empleat/ada exerceix la seva feina.

La distribució individual de l’esmentat complement l’ha de realitzar la presidència 
de la corporació amb subjecció als criteris que hagi establert el Ple en base a circum-
stàncies objectives relacionades directament amb l’exercici del lloc de treball.

No obstant això, es pacta com objectiu global, per millorar l’organització i els 
sistemes de comunicació, l’acompliment dels requisits següents:

Les indisposicions màximes durant l’any no poden ser superiors a 9 dies. Es 
comptabilitzen com a tals, aquelles indisposicions que no es justiiquin amb la baixa 
mèdica de la Seguretat Social, tot i que siguin inferiors a 3 dies. Les indisposicions 
s’han de comptabilitzar per dies d’absència.

Qualsevol indisposició o absència s’ha de comunicar immediatament al Depar-
tament de Recursos Humans, de la mateixa manera que s’ha de comunicar l’alta. 
Ha de ser el departament esmentat qui ho comuniqui al servei corresponent.

Qualsevol sol·licitud de vacances, permisos i llicències s’ha d’autoritzar amb 
anterioritat a la seva realització. Només queden eximits d’autorització prèvia els 
conceptes següents: el naixement d’un ill/a, la malaltia greu d’un/a familiar (urgent) 
i la mort d’un/a familiar, que s’ha de comunicar al més aviat possible.

Totes les peticions s’han de registrar al Departament de Recursos Humans per 
deixar constància de la seva recepció.

La realització individual dels objectius ixats dona dret a percebre una paga 
única anual, el mes de setembre, en concepte de productivitat de 220,43 euros, per 
a tot aquell personal afectat per aquest Conveni que acrediti 1 any, com a mínim, 
d’antiguitat.

Aquest import ha d’experimentar un increment anual segons l’IPC de Catalunya, 
sempre que la llei ho permeti.

L’incompliment de tots o d’algun dels esmentats requisits té com a conseqüència 
la no percepció de la paga de productivitat, sense que aquesta acció tingui caràc-
ter de sanció i sens perjudici que pugui donar lloc al corresponent procediment 
sancionador.

L’aplicació del punt anterior s’ha de fer d’acord amb els termes següents:
La 1a falta en algun dels supòsits dels apartats b) i c) té un advertiment verbal.
La 2a falta té un advertiment escrit.
La 3a falta, i davant una representació del personal, s’ha d’informar al treballa-

dor/a que no té dret a la paga de productivitat, i que es considera falta greu la rein-
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cidència en l’incompliment dels apartats a), b) i c), donant lloc a les conseqüències 
que preveu el Decret 214/90, de 24 de juliol, del Reglament del personal al servei 
de les entitats locals.

A efectes de computar el compliment d’aquests requisits s’ha de tenir en compte 
el període d’1 de setembre a 31 d’agost.

Article 30 bis
Retens de les brigades de xarxa viària

Incrementar un 25 % l’any 2008 i un 25 % més l’any 2009.

Article 30
Gratiicacions per serveis extraordinaris

És voluntat de les parts limitar al màxim la realització d’hores extraordinàries. 
En casos excepcionals, el personal de la Diputació pot ser requerit per dur a terme 
treballs fora de la jornada normal de treball, per imprevists, urgències o causes 
de força major. En aquests casos, s’ha de compensar econòmicament en base als 
imports següents:

Grup =G; HE diürna =HED; HE nocturna i festius assenyalats diürns = HENFD; 
HE dies festius =HEF: HE nocturna en festius assenyalats =HEFA

 G HE HED HENF HEFA
 A1 20,55 25,72 25,72 25,72

 A2 18,65 23,35 23,35 23,35

 C1,C2,E 15,69 19,40 19,40 19,40

  o 1.30 h. i 1 h a. o 2 h i 1.30 h 
  a compensar a compensar a comp. a compensar

En cas de realització d’hores nocturnes (de 22 a 6 hores) i d’hores en dies fes-
tius assenyalats, entenent·se com a tals les festes no recuperables, s’ha d’aplicar 
la compensació econòmica assenyalada per a les hores festives i a més s’ha de 
concedir un descans equivalent de les hores realitzades, tal com assenyala el 
quadre anterior.

Aquests imports no tenen efectes retroactius d’acord amb l’article 3 d’aquest 
Conveni i han d’experimentar un increment anual segons l’IPC de Catalunya, 
sempre que la llei ho permeti.

Fora dels casos urgents esmentats, el personal ha de poder realitzar com a màxim 
80 hores extraordinàries l’any, essent compensades econòmicament o amb hores o 
dies de descans, a elecció del treballador/a, amb una relació d’1.30 de descans per 
cada hora extra realitzada, i de 2 hores de compensació si la hora extra es de festa 
no assenyalada.

En ambdós casos cal la proposta del diputat/ada de l’àrea corresponent i l’auto-
rització del diputat/ada de personal, amb caràcter necessàriament previ.

No s’han de pagar ni compensar amb hores o dies de descans les hores extres 
que sobrepassin les 80 hores anuals.

Article 31
Indemnitzacions per raó del servei

Els empleats/ades als quals s’ordeni el desenvolupament de tasques fora del seu 
centre físic de treball habitual o de la seva àrea territorial d’actuació tenen dret a la 
percepció de les indemnitzacions corresponents als conceptes de dietes i despeses 
de viatge.

Els imports de les esmentades indemnitzacions, mentre la normativa estatal 
reguladora d’aquestes indemnitzacions no estableixi unes noves quanties, són els 
següents:
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Dietes:

Tots els grups (A,B,C,D,E)
Allotjament: 65,97
Manutenció (2 àpats): 37,40 
Dinar: 18,70 
Dieta entera: 103,37

Despeses de viatge:

Transport públic: s’abona l’import del bitllet.
Ús de cotxes particulars: 0,30 euros/Km.
Autopista, aparcament, etc.: s’abona l’import que es justiiqui.
Aquests imports s’han d’aplicar a partir de l’entrada en vigor del Conveni.
En les sortides en comissió de servei s’han d’utilitzar prioritàriament els mitjans 

de transport públic o els vehicles oicials del parc de la Diputació. Aquesta no es 
responsabilitza dels danys materials que es produeixin en la utilització del vehicle 
particular en sortides en comissió de servei.

Per tal de poder percebre les esmentades indemnitzacions cal aportar l’autorit-
zació prèvia de la Diputació per efectuar la sortida i els justiicants originals de les 
quantitats que corresponguin per allotjament, manutenció i despeses de viatge, 
separadament.

En casos especials es podria percebre per avançat l’import aproximat de les dietes 
i despeses de viatge, sens perjudici de la devolució de l’avançament total o parcial 
una vegada inalitzada la comissió de serveis.

En tot el que no estigui previst en el present article, cal regir-se pel que prevegi 
el Reial decret regulador d’aquesta matèria que resulti d’aplicació.

Article 32
Antiguitat

L’antiguitat s’ha de retribuir en base a triennis, consistents en una quantitat igual 
per cada grup per cada 3 anys de serveis en el mateix, en l’import ixat per als fun-
cionaris a la Llei de pressupostos generals de l’estat de cada any. S’han d’acreditar 
des de la data d’ingrés.

Quan un empleat/ada canviï d’adscripció a un grup abans de completar un trienni, 
la fracció de temps transcorregut es considera com a temps de serveis prestats en 
el nou grup.

Quan un empleat/ada faci 25 anys que treballa a la corporació se li ha de donar 
un premi econòmic de 1.000 euros pels serveis prestats.

Al personal laboral se li ha d’aplicar la mateixa normativa de reconeixement de 
triennis dels funcionaris.

Article 33
Pagues extraordinàries

Les pagues extraordinàries son 2 a l’any i s’han d’acreditar juntament amb les 
nòmines de juny i de desembre. El seu import és la suma del sou base, l’antiguitat, 
el complement de destinació i el complement especíic, a excepció del factor de 
dedicació (perllongada, plena, exclusiva, etc.). Queda exclòs del concepte de paga 
el complement de productivitat.

Existeix també una 3a paga, que s’ha de percebre en la nòmina del mes de se-
tembre, amb un import lineal de 649,60 euros.

Aquest import ha d’experimentar un increment anual segons l’IPC de Catalunya, 
sempre que la Llei ho permeti.

El personal de nou ingrés ha de percebre de cadascuna d’aquestes pagues la part 
proporcional al temps treballat.
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Article 34
Data d’ingrés en nòmina

La data límit d’ingrés de la nòmina a la entitat col·laboradora de la Diputació ha 
de ser el dia 28 de cada mes, amb excepció de la nòmina de desembre, l’abonament 
de la qual s’ha d’avançar de manera que es pugui percebre el dia 20.

Article 35
Increment retributiu

L’increment anual de les retribucions ha de ser el que quedi ixat en la Llei de 
pressupostos generals de l’estat per a tot el personal al servei de l’Administració 
pública.

Sempre que referents legals o administratius de l’estat o de la Generalitat de 
Catalunya ho possibilitin, s’estableix una clàusula de revisió salarial pel supòsit que 
l’IPC a inal de l’exercici superi l’increment retributiu aplicat. En tal cas, la diferència 
percentual s’ha d’aplicar amb efectes d’1 de gener següent, sobre la mateixa base de 
l’increment salarial de l’exercici anterior, una vegada es faci públic l’IPC.

Els augments que pertoquin pel proper exercici s’han de calcular a partir de les 
retribucions resultants de la referida revisió.

Aquesta clàusula de revisió condicionada, comença a regir a partir de l’implantació 
del Pla de Carrera, es a dir, des de l’1 de gener de 2010.

Entretant, s’ha d’establir un fons de maniobra addicional per a l’any 2008 i 2009 
no superior al 1,5 % de la massa salarial, per satisfer desviacions a la homogeneïtat 
que determinin la Llei de pressupostos de l’estat i les previsions per l’adequació 
dels continguts dels llocs de treball o el grau de consecució dels objectius ixats a 
cada programa, que recull la mateixa llei per l’any 2008.

S’ha d’establir en Comissió Paritària la interpretació que es derivi del paràgraf 
anterior, així com l’aplicació de les diferències percentuals o lineals previstes que 
ha de tenir efectes des de l’1 de gener de cada exercici de vigència.

CAPÍTOL 5
Condicions socioeconòmiqes

Article 36
Bestretes de retribucions

El personal subjecte a aquest Conveni pot sol·licitar una bestreta de les seves 
retribucions ins a un màxim de 4.200 euros l’any 2008, 4.800 euros el 2009, 5.400 
euros el 2010 i 6.000 euros el 2011, a retornar amb descomptes a la nòmina, sense 
acreditar interessos, en el termini màxim de 42, 48, 54, 60 mensualitats respecti-
vament

La concessió de bestretes s’ha de regir per les estipulacions següents:
Es té dret a obtenir·ne si es destina a:
Qüestions mèdiques no cobertes pel sistema general de la Seguretat Social.
Compra o rehabilitació d’habitatge, o desnonament.
Pagaments imprevisibles i improrrogables de la unitat familiar, o situacions de 

necessitat anàlogues.
Estudis.
Adquisició de vehicle.
Totes les esmentades situacions s’han de justiicar prèviament, i s’han de tenir 

en compte els criteris següents:
a) Situació econòmica de l’empleat/ada, en funció del grup en què estigui inclòs 

en plantilla, i del nombre de familiars al seu càrrec.
b) S’ha de facilitar la concessió quan menor sigui la quantitat sol·licitada i es dona 

prioritat a les peticions en què es demani un període de devolució inferior.
c) El nombre i import de bestretes concedides anteriorment ha de servir com 
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a criteri desfavorable respecte de peticions de persones que ho demanin per 1a 
vegada.

d) No es pot sol·licitar cap bestreta mentre hi hagi pendent de liquidació una 
bestreta concedida anteriorment.

e) No es pot amortitzar el saldo pendent d’una bestreta per sol·licitar·ne una 
de nova, llevat de casos extraordinaris, prèvia la valoració i l’autorització de la 
Comissió Paritària.

f) El temps d’amortització ha de tenir, en tot cas, el límit màxim del temps que 
falti per a la jubilació de l’interessat/ada.

g) El personal que cessi o sigui baixa de la Diputació, excepte els casos de 
transferència de personal a d’altres administracions, ha de reintegrar la bestreta 
que tingui en curs d’amortització.

La concessió de les bestretes i l’aplicació dels criteris d’adjudicació s’ha d’efectuar 
per la corporació o per la Comissió Paritària establerta a l’article 7 d’aquest Acord, 
en cas de no haver·hi acord.

La referida Comissió es reserva el dret de demanar la justiicació de la despesa 
mitjançant la factura corresponent.

Article 37
Edat de jubilació

El personal subjecte a aquest Conveni s’ha de jubilar, preferentment, als 65 anys, 
sens perjudici que tot treballador/a pugui completar els períodes de carència per a 
la jubilació establerts legalment.

A l’empara del RD 1194/1985, de 17 de juliol, la Diputació ha de facilitar l’anti-
cipació de l’edat de jubilació del seu personal als 64 anys, substituint·lo mitjançant 
contractacions amb una durada mínima d’1 any, a i que aquells puguin jubilar·se 
sense cap coeicient reductor.

Article 38
Jubilacions anticipades

El personal de més de 60 anys que compleixi els requisits legals establerts 
i sol·liciti la jubilació voluntària, ha de cobrar un premi d’acord amb el barem 
següent:

Jubilació als 60 anys: 20.756,22
Jubilació als 61 anys: 18.873,12
Jubilació als 62 anys: 15.099,90
Jubilació als 63 anys: 13.209,79
Jubilació als 64 anys: 8.302,48
Aquests imports han d’experimentar un increment anual segons l’IPC de Catalunya, 

sempre que la llei ho permeti.
Als efectes de reconeixement dels drets econòmics establerts al paràgraf anterior, 

la sol·licitud de jubilació ha de ser formulada, com a mínim, 30 dies naturals abans 
del compliment de l’edat respectiva. Com a data inicial del còmput s’entén sempre 
la presentació de sol·licituds de jubilació. Si aquesta se sol·licita transcorregut 
aquest termini, s’ha de concedir la jubilació amb el premi corresponent a l’escala 
immediatament inferior. O bé acollir·se a la jubilació parcial d’acord amb la Llei 
40/2007 de mesures en matèria de Seguretat Social.

Article 39
Assistència jurídica i responsabilitat civil

La Diputació s’obliga a prestar assessorament i defensa jurídica a tots els emple-
ats/ades que es trobin immersos en qualsevol procediment judicial en els ordres 
penal, civil o administratiu, com a conseqüència d’accions o omissions realitzades 
en l’exercici dels seus càrrecs.

La Diputació ha de mantenir, amb les cobertures actuals, la pòlissa d’assegurança 
que cobreixi la responsabilitat civil, i també costes i iances judicials, que es derivi 
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de l’actuació dels seus empleats/ades en el seu treball per la corporació, així com 
la responsabilitat civil professional del personal tècnic titulat.

Article 40
Assegurança per defunció o incapacitat

La Diputació garanteix la cobertura, mitjançant la contractació d’una pòlissa 
d’assegurança, de les contingències de mort o invalidesa permanent a causa d’acci-
dent (laboral o no) per a tot el personal subjecte al present Conveni amb un capital 
de 73.234,87 euros.

Aquesta indemnització s’entén sense perjudici de qualsevol altre beneici que 
pogués correspondre.

Sempre que la llei ho permeti, l’esmentada garantia s’ha de revisar anualment en 
funció de l’increment de l’IPC de Catalunya.

Article 41
Assegurança de vida

La Diputació garanteix la cobertura mitjançant la contractació d’una pòlissa d’as-
segurança de les contingències de mort o invalidesa permanent per qualsevol causa, 
per a tot el personal subjecte a aquest acord, amb un capital de 24.646,36 euros.

Aquesta indemnització és compatible amb l’establerta a l’article precedent deri-
vada de l’assegurança d’accident.

El capital assegurat s’ha d’incrementar anualment en funció de l’IPC de Catalunya, 
sempre que la llei ho permeti.

Article 42
Prestació econòmica per incapacitat temporal

En els supòsits d’incapacitat temporal (malaltia o accident), la Diputació ha 
d’abonar el 100 % de la mensualitat real durant el període de baixa, complementant 
l’import del subsidi que pugui fer efectiu la Seguretat Social, i ins que l’empleat/ada 
estigui en les condicions legals de passar a la situació d’invalidesa en el grau que 
correspongui.

La corporació es reserva el dret d’establir controls adients per facultatius/ives assig-
nats a l’efecte; cas de negar-se l’empleat/ada a ser examinat per aquests especialistes, 
decau el seu dret de percebre l’auxili econòmic a què fa referència l’apartat anterior.

Article 43
Formació professional

El personal afectat per aquest Conveni té dret a la formació i a un perfeccionament 
professional constant. A tal i, s’han d’elaborar polítiques relatives a:

-Formació per a l’adaptació de l’empleat/ada al lloc de treball.
-Formació per a la promoció professional.
-Reciclatge i capacitació professional.
-Formació sobre prevenció i salut laboral.
Per tal de concretar les esmentades polítiques, la Comissió Paritària, constituïda 

en comissió especial de formació, elaborarà amb caràcter anual un pla de forma-
ció del personal de la Diputació. La pròpia Comissió ha d’assumir l’aplicació i el 
seguiment del Pla.

Aquesta Comissió s’ha de reunir en el termini màxim de 15 dies a partir de la 
convocatòria de qualsevol de les parts i les seves decisions s’han de prendre per 
majoria simple dels seus membres.

Abans de la confecció del Pla, la Comissió ha de sol·licitar a totes les unitats i 
departaments informació relativa a les necessitats i prioritats formatives dels dife-
rents col·lectius professionals.

La corporació ha d’assignar una dotació pressupostària suicient per a la bona 
formació professional del personal i la ha de complementar quan sigui necessari. 
En ambdós casos ha d’informar la representació del personal.
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El Departament de Recursos Humans ha de mantenir un registre detallat i actu-
alitzat d’assistència a cursos, consultable per tot el personal.

El Pla de Formació ha de seguir els criteris següents:
·La formació s’ha de realitzar organitzant cursos propis o facilitant l’assistència 

a altres d’externs, garantint la igualtat d’oportunitats de tot el personal.
·S’ha de donar publicitat dels cursos que es realitzin mitjançant anunci als taulers 

situats en lloc visible de cadascuna de les seus de la Diputació.
-La formació interna pot tenir el caràcter d’obligatòria, sempre que es desenvolupi 

íntegrament dins l’horari laboral i, en tot cas, els costos han de ser a càrrec de la 
Corporació i el temps d’assistència es considera temps de treball efectiu.

·S’ha de potenciar el coneixement adequat de la llengua catalana.
·S’ha de facilitar l’assistència a cursos d’un grup superior a efectes de promoció 

interna.
-L’assistència per iniciativa de l’empleat/ada a cursos, congressos, reciclatges, 

etc. externs ha de seguir les línies següents:
Té preferència el personal ix sobre l’interí o temporal.
Tothom té dret a 40 hores l’any per aquest concepte.
El curs ha de tenir relació directa amb el lloc de treball que s’ocupa o la carrera 

professional, perquè es pugui obtenir una ajuda de la Diputació per sufragar el 
seu cost, en aquests casos, la Diputació ha d’abonar el 50 % del cost total del curs 
(matrícula, desplaçament i dieta) si es realitza íntegrament dins l’horari laboral i 
el 100 % si és fora de l’horari laboral. En qualsevol cas, la Diputació ha de pagar 
el 100 % en el cas de cursos de cost igual o inferior a 300 euros. En cas d’un cost 
superior la corporació ha d’estudiar cada cas.

Cada empleat/ada pot optar per utilitzar tot o part del seu crèdit d’hores en cur-
sos relacionats amb l’Administració local però sense relació directa amb el lloc de 
treball, o assumint particularment el cost del curs o cursos.

En cap cas la participació en un curs dona lloc a l’abonament d’hores extraor-
dinàries.

L’empleat/ada ha de justiicar l’assistència i presentar la documentació que pugui 
ser d’interès per la Diputació.

Quan la Diputació encomani expressament a algun empleat/ada l’assistència a 
un curs o jornada, la corporació s’ha de fer càrrec de la totalitat dels costos, i es 
poden compensar les jornades d’horari superior al normal.

A banda dels plans de formació esmentats, la Diputació ha de facilitar la realit-
zació d’estudis per a l’obtenció de títols acadèmics o professionals, mitjançant la 
distribució de jornades, elecció de torns de vacances, reducció de jornada, hores a 
canvi de dies de vacances.

Article 44
Carència de pensions

Si un empleat/ada subjecte a aquest Conveni no tingués cobert el període mínim 
de carència per acreditar qualsevol tipus de pensió, la corporació ha de reconèixer 
amb càrrec als seus fons un import equivalent a la pensió que correspondria en el 
cas d’haver acomplert l’esmentat període de carència.

No obstant això, quan es tracti de pensió de jubilació, s’ha de perllongar la relació 
de treball ins a computar el període de carència que legalment es requereixi.

Article 45
Complements de pensió

Per al personal que es trobi en situació de pensionista per jubilació o per viduïtat, 
qualsevol que sigui la data en què passaren a aquesta situació, la Diputació garan-
teix una pensió mínima igual a l’import del salari mínim interprofessional vigent 
a cada moment, quan acrediti no percebre quantitat igual o superior entre tots els 
seus ingressos passius, actius i altres ingressos.
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Article 46
Pla de Pensions

Es ixa una aportació mínima de 6 euros per persona i mes, que queda absorbida 
per l’increment de la massa salarial que prevegi la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat per aquest concepte. En tot cas aquestes aportacions tenen la consideració 
de retribució diferida.

Article 47
Accés a compte de correu

La Diputació ha de facilitar per l’ús particular un compte de correu a tots els 
treballadors/ores que ho sol·licitin.

Article 48
Negociació de crèdits preferents

La Comissió Paritària i de Seguiment ha de negociar amb entitats de crèdit la 
concessió de crèdits preferents per al personal afectat per aquest Acord, que així 
ho sol·liciti, tant de consum com hipotecaris.

Així mateix la referida Comissió ha de negociar convenis amb empreses relaci-
onades amb la Diputació o altres per obtenir beneicis pel personal.

CAPÍTOL 6
Ajudes assistencials

Article 49
Assistència sanitària complementària

La Diputació s’obliga a tenir concertada una pòlissa col·lectiva d’assegurança 
sanitària per a tot el seu personal actiu ix, de les mateixes característiques que 
les actualment vigents, comprometent·se a inançar el 75 % del seu cost pel referit 
personal i els respectius beneiciaris/àries.

Es consideren beneiciaris/àries de la pòlissa el cònjuge de l’empleat/ada que 
no sigui titular d’assegurança pública (Seguretat Social) i els ills/es ins a l’edat 
màxima de 27 anys.

La representació del personal ha d’intervenir en els supòsits de modiicacions 
en el contingut de la pòlissa i en el cas de produir·se un nou procés de selecció i 
contractació de companyia d’assegurances.

La gestió ordinària de la pòlissa (altes, baixes, pagament de la prima, etc.) i la 
informació adient l’ha d’efectuar el Departament de Recursos Humans.

Article 50
Ajudes per estudis i altres inalitats educatives

La Diputació de Girona ha d’aplicar un programa d’auxili per estudis i altres 
inalitats educatives adreçat al personal subjecte a aquest Acord i als seus ills/es. 
Es ixen les quantitats següents, que s’han de fer efectives d’un sol cop abans del 
15 de desembre (1r. trimestre del curs escolar):

Guarderia, llar d’infants, escola bressol (0 a 2 anys) : 300,00 euros
Educació infantil, preescolar (3 a 5 anys): 00,00 euros
Educació primària, ESO Batxillerat, FP: 250,00 euros
Ensenyaments universitaris: 500,00 euros
Estudis idiomes oicials: 250,00 euros
Aquests imports han d’experimentar un increment anual segons l’IPC de Catalunya, 

sempre que la llei ho permeti.
Per a la resta d’ensenyaments reglats no inclosos en el paràgraf anterior, s’han 

d’aplicar criteris d’equivalència atenent el seu grau acadèmic.
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Per poder percebre l’esmentat ajut, s’ha d’aportar justiicació suicient de matricu-
lació o inscripció al centre corresponent. Respecte els ensenyaments universitaris o 
similars, en cap cas l’ajuda pot ser superior a la despesa realitzada i justiicada.

Els casos excepcionals han de ser estudiats per la Comissió Paritària que ha de 
decidir.

Establir 2 terminis de sol·licitud que han de coincidir amb les convocatòries 
semestrals de matrícula (octubre i febrer), en el benentès que només es pot acudir 
a una de les convocatòries.

Article 51
Ajut especial per ills/es disminuïts

Els empleats/ades de la Diputació que tinguin al seu càrrec ills/es amb disminució 
física, psíquica o sensorial, que convisquin en el mateix domicili i que no percebin 
rendes del treball, tenen dret a les ajudes següents:

Si cursa ensenyament especial o assisteix a un centre d’atenció de la incapacitat: 
4.500,00 euros

Si no s’acredita l’assistència a un centre docent o rehabilitador: 2.850,00 euros
Per a l’obtenció d’aquest ajut, cal presentar certiicat de la disminució expedit per 

l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) i, en el seu cas, justiicant 
de matriculació o inscripció al centre docent corresponent.

Aquests imports han d’experimentar un increment anual segons l’IPC de Catalunya, 
sempre que la llei ho permeti.

Article 52
Ajudes familiars

La Diputació estableix les ajudes familiars següents:
Per matrimoni o formació de parella (demostrat amb certiicat de convivència), 

per un sol cop: 442,66 euros
Pel naixement de cada ill/a: 442,66 euros
Per mort de ill o cònjuge (o company/a, demostrat amb certiicat de convivència): 

442,66 euros
Vidres per les ulleres del personal: 200,00 euros
Els vidres de les ulleres han d’estar justiicats amb la corresponent factura, i 

només s’ha de pagar l’import del cost dels vidres de les ulleres ins un màxim de 
200 euros.

Aquests imports han d’experimentar un increment anual segons l’IPC de Catalunya, 
sempre que la llei ho permeti.

CAPÍTOL 7
Prevenció de riscos i salut laboral

Article 53
Prevenció de riscos i salut laboral

La Diputació de Girona se subjecta a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de pre-
venció de riscos laborals, i a les disposicions que la complementin.

Es crea el Comitè de Seguretat i Salut al qual es pot incorporar el personal tècnic 
oportú en qualitat d’assessor, en els termes que marca la Llei de prevenció de riscos 
laborals que té competències de proposta relatives a millores pel que fa a:

a) Seguretat:
Espai de treball
Esforços físics i mentals
Mitjans materials de treball
b) Higiene:
Sorolls
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Ventilació
Il·luminació
Temperatura i humitat
Vestidors i WC
c) Sanitat:
Revisions mèdiques laborals
Farmacioles
d) Informació i formació sobre prevenció i salut laboral
Aquest Comitè s’ha de reunir en el termini màxim de 15 dies a partir de la convo-

catòria de qualsevol de les parts i les seves decisions s’han de prendre per majoria 
simple dels seus membres.

Article 54
Revisió mèdica

La corporació ha de contractar una empresa habilitada, segons la Llei de prevenció 
de riscos laborals, per fer-se càrrec de la vigilància de la salut en funció dels riscos, 
la qual ha de realitzar com a mínim les funcions següents:

Reconeixements mèdics a treballadors/ores amb risc.
Vigilància biològica de l’exposició (analítica segons contaminant) als treballa-

dors/ores exposats.
Estadístiques (epidemiologia).
Confecció de la documentació que requereix l’article 23 d) de la Llei de prevenció 

de riscos laborals.
Coordinació i entrenament per a la prestació dels primers auxilis.
Assessorament al Comitè de Seguretat i Salut (inclou l’assistència a les reunions 

del Comitè quan l’ordre del dia ho requereixi).
Visites per a assessorament sobre vigilància de la salut en l’avaluació de riscos i 

el pla d’actuació preventiva.
Campanya anual d’educació sanitària sobre el conjunt de riscos que afecten 

l’empresa.
El treballador/a sempre que ho sol·liciti al Departament de Recursos Humans, té 

dret a una revisió mèdica anual.

Article 55
Roba de treball

La Diputació ha de proporcionar al personal, el lloc de treball del qual ho re-
quereixi, els uniformes, roba de treball, calçat, i altres complements de vestuari 
adequats per al desenvolupament de les seves funcions.

Els membres dels col·lectius els quals se’ls hi proporcioni roba de treball, estan 
obligats a dur posat aquest vestuari durant la jornada laboral.

El lliurament del vestuari d’estiu s’ha d’efectuar abans de l’1 de juny i el d’hivern 
abans de l’1 d’octubre.

El Comitè de Seguretat i Salut ha d’estudiar les necessitats, tant qualitatives com 
quantitatives, de la roba de treball amb inalitat d’adequar·les a la realitat funcional. 
En aquest sentit, el Comitè queda autoritzat per modiicar, en pro de l’adequació 
per al desenvolupament de les funcions, el detall de les peces i la periodicitat del 
seu lliurament.

Article 56
Acreditació i identiicació del personal

La corporació ha de proporcionar a tot el personal subjecte a aquest acord una 
credencial o targeta identiicativa, indicant la categoria o el càrrec, amb la qual 
puguin acreditar davant de ciutadans, entitats o organismes la seva condició d’em-
pleats/ades de la Diputació. La corporació pot establir mesures d’identiicació del 
personal en el seu lloc de treball.
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Article 57
Vigilància de les seus corporatives

A les dependències centrals de la Diputació s’han d’establir els serveis adequats 
de vigilància, de control d’accés, de protecció personal i de conservació del pa-
trimoni i béns de la corporació, tasques que s’han de concertar amb empreses de 
serveis especialitzats. No obstant, la vigilància i el control d’accés també es poden 
encomanar al personal subaltern.

CAPÍTOL 8
Drets i deures generals

Article 58
Llibertat sindical

La Diputació de Girona garanteix el dret a la lliure sindicació i organització del 
personal sotmès a aquest acord i a la no discriminació, perjudici o sanció per raó 
de la seva ailiació i exercici dels drets sindicals, sense cap tipus d’exclusió.

Article 59
Garanties i facultats dels/de les representants del personal

Els/les representants del personal han de gaudir de les garanties sindicals se-
güents:

a) Accés i lliure circulació per les dependències de la Diputació, sense pertorbar 
el desenvolupament de la feina.

b) Lliure expressió, individual o col·legiada, de les seves opinions en les matèries 
que siguin competència del càrrec que representen.

c) Publicar i distribuir, sense pertorbar el desenvolupament de la feina, les co-
municacions d’interès laboral o social.

d) Garantia de no ser discriminat en la promoció econòmica o professional degut 
a l’exercici de la representació sindical, i a no ser acomiadat, traslladat o sancionat 
durant l’exercici de les seves funcions ni dins l’any següent a l’expiració del mandat, 
com a conseqüència d’accions derivades de la representació.

e) Ser escoltat el Comitè d’empresa en els expedients disciplinaris a què pogues-
sin ser sotmesos els seus membres durant el seu mandat o en l’any immediatament 
posterior.

f) Cada representant disposa d’un crèdit mensual de 20 hores per dedicar a tasques 
de representació; no es computen dins l’esmentat crèdit el temps emprat en període 
de negociació del Conveni; previ avís al Departament de Recursos Humans. Les 
hores sindicals es poden acumular en un únic representant.

Article 60
Competències dels òrgans de representació de personal

Els òrgans de representació del personal, col·legiadament, tenen les següents 
competències sempre que no contradiguin l’EBEP o l’Estatut dels treballadors:

a) Rebre informació prèvia sobre els assumptes de personal que afectin el conjunt 
d’empleats/ades o a un o diversos col·lectius i que suposin variacions respecte el 
règim existent anteriorment i, en especial, respecte a la transformació de comeses 
de les unitats administratives i sobre les innovacions tècniques operades en llocs 
de treball.

b) Exercir accions administratives o judicials en tot allò relatiu a l’àmbit de les 
seves competències, per decisió majoritària dels seus membres.

c) Emetre informe de caràcter previ sobre les qüestions següents:
Acords i resolucions de la corporació que suposin modiicació del règim jurídic 

del personal, sancions, i règim general de prestació de serveis. Els òrgans de repre-
sentació del personal poden emetre informe en qualsevol altre tipus d’expedient en 
matèria de personal que suposi alguna modiicació del règim jurídic existent.
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Acords plenaris en matèria de personal.
d) Tenir coneixement de les quantitats que es percebin per complement de 

productivitat i col·laborar amb la Diputació per aconseguir una constant millora 
de la productivitat.

e) Conèixer i supervisar tots els nomenaments i contractacions de personal que 
s’efectuïn. Ha de donar el vistiplau a totes les quitances que es produeixin, i ha de 
rebre informació sobre característiques i formes de selecció de personal.

f) Informar a tots els empleats/ades de la Diputació sobre tots els temes i qüestions 
continguts en aquest Acord, i convocar assemblees dins l’horari de treball, prèvia 
notiicació per escrit a la corporació.

g) En relació amb les competències d’aquesta Administració pública, s’han de 
tractar amb els òrgans de representació del personal les matèries següents:

-L’aplicació de les retribucions del personal.
-La preparació dels plans d’oferta d’ocupació.
·La classiicació dels llocs de treball.
·Els sistemes d’ingrés, provisió i promoció professional del personal.
-Les matèries d’índole econòmica, de prestació de serveis, sindical, assistencial 

i, en general, totes aquelles que afectin les condicions de treball.

Article 61
Mitjans per a l’acció sindical

Dintre de les seves hores sindicals, els secretaris/àries dels òrgans de representa-
ció poden fer ús dels mitjans al seu abast pel suport administratiu de llur activitat, 
àdhuc els del seu lloc de treball.

Els òrgans de representació han de tenir sempre a disposició una sala de reunions 
per desenvolupar la seva funció, així com un tauler d’anuncis per al seu ús exclusiu 
per a informació de caràcter laboral o social situat en lloc visible de cadascuna de 
les seus de la Diputació.

La Diputació ha de facilitar als òrgans de representació sindical la informació 
sobre disposicions que siguin del seu interès que es publiquin als diversos butlletins 
oicials.

Article 62
Règim disciplinari

Pel personal laboral el règim disciplinari és l’establert en el títol VII Regim 
disciplinari de la Llei 7/2007, de 12 d’ abril, sobre l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic.

Article 63
Traspassos de serveis

La Diputació garanteix que, abans de traspassar qualsevol empleat/ada, ha de 
possibilitar l’adequació necessària perquè estigui en igualtat de condicions eco-
nòmiques i professionals que les existents al lloc de destinació, homologant·se al 
centre receptor abans de produir·se formalment el traspàs. Per això, s’ha de donar 
audiència a cadascun dels empleats/ades afectats, alhora que ha de ser escoltat el 
Comitè d’empresa.

Article 64
Publicitat del Conveni

La Diputació ha de posarà els mitjans necessaris per tal que, un cop aprovat 
l’acord i publicat al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya pel Departament 
de Treball de la Generalitat, sigui conegut per la totalitat del personal a qui és 
d’aplicació, fent-ne una tramesa individual.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Famílies d’estructura diversa. Els empleats/ades que en motiu de constituir parella 
de fet o matrimoni assumeixin les carregues familiars dels ills/es del company o 
companya, han de tenir les mateixes ajudes que els ills/es naturals o per adopció.

Per rebre les ajudes cal presentar inscripció al registre de parelles de fet, certiicat 
de convivència o llibre de família i el corresponent certiicat d’ empadronament.

(09.037.032)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	VCP/541/2009, de 19 de febrer, per la qual es publiquen termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució ECF/348/2009, de 3 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament d’Economia i Finances, durant l’exercici 2008 (DOGC núm. 5323, pàg. 13713, de 20.2.2009).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Fost de Campsentelles.
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Sant Andreu de Llavaneres.
	EDICTE
	de 24 de febrer de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Badalona.
	EDICTE
	de 24 de febrer de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Cornellà de Llobregat.
	EDICTE
	de 24 de febrer de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Andreu de la Barca.
	EDICTE
	de 24 de febrer de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Rubí.
	EDICTE
	de 24 de febrer de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referent al municipi d’Amposta.
	EDICTE
	de 26 de febrer de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Ripollet.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	al Decret 233/2008, de 2 de desembre, de creació de l’Observatori del porcí dins del departament competent en matèria d’agricultura, alimentació i acció rural (DOGC núm. 5272, pàg. 88817, de 4.12.2008).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ORDRE
	TRE/68/2009, de 13 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels premis de fotografia jove “FotoTreball” sobre la prevenció de riscos laborals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2009.
	ORDRE
	TRE/69/2009, de 17 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels premis als millors cartells de prevenció de riscos laborals i s’obre la convocatòria per a l’any 2009.
	RESOLUCIÓ
	TRE/532/2009, de 4 febrer, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni de condicions de treball del personal laboral de la Diputació de Girona per al 2008-2011 (codi de conveni núm. 1700972).
	RESOLUCIÓ
	TRE/533/2009, de 4 de febrer, per la qual es disposa la inscripció, el dipòsit i la publicació de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de Girona per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 1701322).
	RESOLUCIÓ
	TRE/534/2009, de 6 de febrer, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona (codi de co
	nveni núm. 1700305).
	RESOLUCIÓ
	TRE/535/2009, de 9 de febrer, per la qual s’ordenen la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Casa dei Bambini Montjuich, SA, de Girona, per al període de l’1.9.2008 al 31.8.2009 (codi 
	de conveni núm. 1701902).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
	I DE RECERCA
	RESOLUCIÓ
	IUE/525/2009, de 6 de febrer, del president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca (CEAR), per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria de premis CIRIT per fomentar l’esperit científic del jovent 2009 (PJ).
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució IUE/132/2009, de 2 de gener, per la qual s’obren les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria d’universitats per a l’any 2009 (DOGC núm. 5311, pàg. 8687, de 4.2.2009).
	TURISME DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	IUE/536/2009, de 29 de gener, sobre adjudicació de beques.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/531/2009, de 24 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior durant l’any 2009 (codi de la convocatòria 03.01.09).
	RESOLUCIÓ
	MAH/537/2009, de 23 de febrer, per la qual es convoquen subvencions per al manteniment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) i les seves federacions per a l’any 2009 (codi de la convocatòria 04.09.09).
	RESOLUCIÓ
	MAH/538/2009, de 20 de febrer, per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l’activitat de pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2009.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	PRE/524/2009, de 19 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc a la Secretaria General Adjunta (convocatòria de provisió núm. PR 002/2009).
	RESOLUCIÓ
	PRE/529/2009, de 3 de març, per la qual es resol la convocatòria de provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball a la Direcció General de Difusió Corporativa.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/526/2009, de 25 de febrer, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de llocs de treball de la categoria de caporal/a del cos de mossos d’esquadra (convocatòria de provisió núm. DGP/200/09).
	RESOLUCIÓ
	IRP/527/2009, de 24 de febrer, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de llocs de treball de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra (convocatòria de provisió núm. DGP/100/09).
	RESOLUCIÓ
	IRP/528/2009, de 26 de febrer, de convocatòria del concurs general per a la provisió de llocs de treball de la categoria de sergent/a del cos de mossos d’esquadra (convocatòria de provisió núm. DGP/300/09).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	DECRET
	35/2009, de 3 de març, de cessament del senyor Arseni Gibert i Bosch com a director general de Defensa de la Competència del Departament d’Economia i Finances.
	DECRET
	36/2009, de 3 de març, de cessament del senyor Lluís Franco i Sala com a president del Tribunal Català de Defensa de la Competència.
	DECRET
	37/2009, de 3 de març, de cessament dels vocals del Tribunal Català de Defensa de la Competència.
	DECRET
	38/2009, de 3 de març, de nomenament del senyor Arseni Gibert i Bosch com a president de l’Autoritat Catalana de la Competència.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/523/2009, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, inspecció de seguretat nuclear (convocatòria de provisió núm. FP/003/09).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució AAR/287/2009, de 2 de febrer, per la qual es resol la convocatòria del concurs de mèrits i capacitats per proveir dos llocs de responsable dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre (DOGC núm. 5320, pàgina 12393, de 17.2.2009).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/539/2009, de 24 de febrer, de cessament de la senyora Esther Carballés Santiso com a secretària del/de la director/a general del Medi Natural.
	RESOLUCIÓ
	MAH/540/2009, de 24 de febrer, de cessament de la senyora Araceli Solsona Pla com a secretària del/de la director/a general del Medi Natural.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 18 de febrer de 2009, per la qual es fa públic el nomenament de la persona que ha superat les diferents fases de les proves selectives d’accés a l’escala de gestió (subgrup A2).
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	de 3 de febrer de 2009, per la qual es fa públic que professors titulars d’escola universitària s’integren al cos de professors titulars d’universitat.
	RESOLUCIÓ
	de 9 de febrer de 2009, per la qual es fa pública que catedràtics/catedràtiques d’escola universitària s’integren en el cos de professors/professores titulars d’universitat.
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 17 de febrer de 2009, per la qual la senyora Encarnación Companys Ferran, professora col·laboradora permanent, accedeix directament a la categoria de professora agregat (professor contractat doctor) en l’àrea de coneixement de producció vegetal.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	de notificació de la resolució de recursos de reposició.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’un permís d’investigació minera (exp. 10198).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’un permís d’investigació minera (exp. 10196).
	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i recaptació d’impostos.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la recaptació de deutes tributaris i no tributaris en període executiu i les seves actuacions derivades.
	ANUNCI
	de citació a termini d’interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d’impostos.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 25 de febrer de 2009, pel qual es fa pública la notificació de la incoació i de la proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte per adjudicar l’equipament del bloc obstètric de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ANUNCI
	de concurs públic per a la contractació d’un servei.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 17 de febrer de 2009, de notificació d’una resolució de caducitat i arxiu.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2006000043).
	ANUNCI
	de citació a termini per a la notificació de resolucions sobre el cànon de l’aigua.
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat del Ridaura (ref. CC200600215).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000417).
	ANUNCI
	de notificació de la resolució de diverses sol·licituds d’ampliació dels trams del cànon de l’aigua presentades davant l’Agència Catalana de l’Aigua.
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	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres.
	CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
	DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 24 de febrer de 2009, de notificació de l’Acord d’adjudicació del contracte de gestió indirecta del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència amb caràcter comercial.
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	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 2386/2008).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Quinzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre procediment ordinari (rotlle 168/2008).
	EDICTE
	de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 681/2007).
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	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 30 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 714/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 52 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 474/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Lleida, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 284/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Gavà, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 445/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1549/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 38 de Barcelona, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 176/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 22 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 344/2007-4).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 59/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre procediment de judici verbal (exp. 1215/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Mataró, sobre actuacions de judici verbal (exp. 641/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 454/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 44 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 1207/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de judici verbal (exp. 67/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 872/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sabadell, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 444/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Tarragona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 1506/2007).
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	EDICTE
	del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, sobre procediment abreujat (exp. 277/2008).
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	EDICTE
	del Departament Tercer de la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes, sobre procediment reintegrament per dèficit comptable (exp. C-111/2008).
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