
PLE DE L ' AJUNTAMENT

A la vila de Montmeló, a  les vuit del vespre del d ia 27 d'abril de 2021, 
es van reunir, sota la presidència del senyor alcal de, els regidors 
anomenats a continuació, assistits per la secretàri a de la Corporació, a 
l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera c onvocatòria.

ASSISTENTS:

PERE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ; ALCALDE
ARIADNA OJEDA LAFUENTE ; REGIDORA - DELEGADA
LLUÍS ESTEBAN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
MARIA MAR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ; REGIDORA - DELEGADA
ALFONSO JIMÉNEZ MARTÍN ; REGIDOR - DELEGAT
IMANOL MARTÍN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
MARCEL COMAS SUBIRÀ ; REGIDOR
JORDI MANILS TAVIO ; REGIDOR
MARI CRUZ RAMAL MATA ; REGIDORA
ALBA SERRANO PÉREZ ; REGIDORA
JOSÉ BENACH DUCTUYAT ; REGIDOR
SILVIA GUERRERO ESCRIBANO ; REGIDORA
ALBERT MONSERRAT I SOLDEVILA ; REGIDOR - DELEGAT

ROSA MARCH ESCUÉ ; SECRETÀRIA
JORDI INES MONCLÚS ; INTERVENTOR ACCTAL.

Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electròn ics de conformitat amb 
l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la Llei  7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la redac ció donada per la 
D.F.segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en 
concordança ales previsions de la Disposició Addici onal tercera del Decret 
Llei 7/2020,de 17 de març, de mesures urgents en ma tèria de contractació 
pública, desalut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmic a i amb el Decret de 
data 7 de novembre de 2020 pel qual l'Ajuntament ad quireix una llicència 
Pro del programa Zoom de vídeoconferències i reunio ns virtuals.

_______________

Obert l'acte per la presidència, es va procedir a d ebatre els assumptes 
següents, inclosos a l'ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 30  DE MARÇ DE 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

2.- APROVACIÓ DEL PLA DE RESILIÈNCIA URBANA DE MONTMELÓ

3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, 
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL TANATORI I DEL CEMENTIRI MUNICIPALS

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 11 I 27



5.- APROVACIÓ DE L'ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I 
LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER ALS ANYS 2021-2025 I 
VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

6.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS REALITZATS PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA DURANT EL MESOS 
DE FEBRER I DE MARÇ DE 2021

7.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA . Regidoria Educació

8.- ADHESIÓ AL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA  - CANDIDATURA DE PROGRÉS   (PSC-CP)

9.- MOCIÓ MUNICIPAL PER PRESERVAR LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT ELS CONFINAMENTS 
TERRITORIALS 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ   (CANVIEM)

10.- MOCIÓ DE SUPORT A L'ALLIBERAMENT DE LES PATENTS

11.- MOCIÓ EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS DEL PRIMER DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DELS 
TREBALLADORS I TREBALLADORES

12.- MOCIONS

13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

14.- PRECS I PREGUNTES

 
_______________

1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

La secretària procedeix a donar lectura de l'acta d e la sessió ordinària 
anterior, corresponent al passat 30 de març de 2021 , la qual és aprovada 
per unanimitat dels presents.

_____________________

2. APROVACIÓ DEL PLA DE RESILIÈNCIA URBANA DE MONTMELÓ

La resiliència urbana és la capacitat de les àrees urbanes per treballar 
amb una visió sistèmica per tal d'afrontar, recuper ar-se i millorar 
l'eficiència de la seva resposta davant impactes d' origen natural, humà o 
tecnològic.

L'Ajuntament va sol·licitar el recurs del Catàleg d e Serveis de la 
Diputació de Barcelona, Pla de resiliència dels ser veis urbans i les 
infraestructures. Aquest recurs té per objectiu la realització d'un pla de 
resiliència urbana centrat en l'estudi dels serveis  i infraestructures 
urbanes. El pla proposarà un sistema de seguiment d e la resiliència amb 
l'objectiu, entre d'altres, de reduir els costos de rivats dels impactes i 
identificar diferents mesures i actuacions relacion ades amb inversions i/o 
models de gestió.

Per encàrrec de la Diputació, l'empresa AQUATEC ha estat realitzant 
l'anàlisi de la resiliència urbana de Montmeló mitj ançant un diagnòstic, 
per poder desenvolupar un Pla d’Acció de Resiliènci a (PAR), que té com a 
objectiu últim proporcionar unes pautes per priorit zar inversions per 
assolir els objectius de la resiliència. D’aquesta manera, el PAR esdevé 
una eina de gestió municipal per a la millora dels serveis i 



infraestructures .

L’objecte del treball d'AQUATEC ha estat la redacci ó del Pla de Resiliència 
Urbana (PRU) del municipi de Montmeló per tal de mi llorar la seva 
eficiència en la resposta a impactes d’origen natur al, humà o tecnològic. 
Dins aquest pla de resiliència s’analitza de forma holística el conjunt de 
serveis i infraestructures més rellevants així com les seves 
interdependències per tal de realitzar una diagnosi  del municipi des del 
punt de vista resilient. Aquesta diagnosi permetrà identificar les 
principals vulnerabilitats davant diferents impacte s, no només en el moment 
inicial del fenomen, sinó també estudiant els impac tes colaterals generats, 
els anomenats efectes en cascada, una propagació de ls impactes a través de 
les interdependències definides. De la mateixa mane ra, la diagnosi de 
resiliència permetrà disposar de pautes per priorit zar inversions per 
assolir els objectius de resiliència urbana.

El Pla de Resiliència Urbana és doncs una eina de g estió municipal per a la 
millora dels serveis i infraestructures que benefic iarà tant al propi 
Ajuntament com a la ciutadania, als béns materials del municipi i a la seva 
activitat econòmica.

Per tot l'exposat, vist l'informe favorable de la C omissió Informativa 
General, l'alcalde proposa al Ple l'adopció dels se güents

A C O R D S :

Primer.-  APROVAR el Pla de Resiliència Urbana de Montmeló, eina de gestió 
municipal per a la millora dels serveis i infraestr uctures que beneficiarà 
tant al propi Ajuntament com a la ciutadania, als b éns materials del 
municipi i a la seva activitat econòmica. Aquest do cument ha estat redactat 
per l'empresa Aquatec i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Segon.-  En compliment del tràmit de transparència i inform ació pública, un 
cop aprovat el Pla es podrà consultar a la web muni cipal, www.montmelo.cat , 
dins l'apartat Plans i Projectes de la pestanya L'A juntament.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

Presenta el punt l’Alcalde. Diu que és un document que s’ha elaborat 
gràcies al suport de la Diputació de Barcelona i qu e són un dels primers 
municipis de la província de Barcelona que en dispo sa d’aquest pla. Explica 
que els plans de resiliència cerquen avaluar la cap acitat dels municipis de 
conèixer els seus riscos potencials, absorbir els i mpactes d’aquests riscos  
i trobar les estratègies més adequades per fer-nos més resistents. Comenta 
que el Pla es penjarà al web municipal per a qui ho  vulgui consultar. 
Destaca alguns aspectes del mateix. 

La regidora Silvia Guerrero, del grup municipal FEM , diu que és interessant 
el concepte resiliència urbana aplicat a l’àmbit ur bà, ja que és més 
conegut en l’àmbit psicològic, per tant de les pers ones. Fa referència a 
les potencialitats de les zones urbanes per recuper ar-se d’impactes i 
riscos amb la màxima eficiència. Diu que aquest Pla  de Resiliència Urbana 
suposa dues fases principalment una seria la Diagno si de Resiliència, que 
seria una fotografia de l’estat actual del municipi , i una proposta de 
millora o declaració d’intencions vers el nostre mu nicipi, que seria la 
segona fase. Els sembla que és un Pla molt ben elab orat i molt ambiciós ple 
nostre municipi, però diu que la seva formació prop osa: d’una banda, la 
participació activa de les diferents formacions del  Consistori en les 
actuacions descrites a les fitxes, i que la seva fu nció no només es relegui 
a l’aprovació o denegació de la mateixa als plens; d’altra banda, creuen 
oportú la creació d’una Comissió que vetlli per la seva implementació de 
les actuacions ja que suposa es tracta d’un nombre important d’activitats a 



desenvolupar al llarg de tots els anys .  Manifesta que la seva formació  
votarà a favor.

El regidor Marcel Comas, portaveu del grup municipa l CANVIEM, manifesta que 
voten a favor. Diu que és molt positiu que  hi hagi  un Pla que coordini la 
forma d’actuar per fer front a possibles riscos, ca tàstrofes o fatalitats 
que pugui patir el poble. Però comenta que la propo sta del seu grup aniria 
més en la línia d’atacar l’origen que provoca aques tes catàstrofes, aquests 
fenòmens,   per poder mitigar  i minimitzar el seu impacte. Perquè moltes 
d’aquestes catàstrofes són naturals, és cert,  però   la intervenció de 
l’activitat humana influeix molt. Per això pensen q ue es podria treballar 
més en aquest sentit.

L’Alcalde contesta a la senyora Guerrero que no pod ria ser un Pla de 
resiliència, no seria complert,  sinó es pogués com ptar amb la participació 
de tots els actors del municipi. Està clar que aque st document cal 
treballar-lo i començar a desenvolupar les accions que contempla i en 
aquest sentit farà falta  els grups municipals, age nts civils i de la 
població. La resiliència passa per la participació de tothom. 

_____________________

3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRA PER A LA REDACCIÓ 
DEL PROJECTE, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL TANATORI  I DEL 
CEMENTIRI MUNICIPALS

En data 22 de desembre de 2021, el Ple de l'Ajuntam ent, va aprovar els 
plecs de clàusules administratives i tècniques part iculars per a la 
licitació del contracte de concessió d'obra per a l a redacció del projecte, 
construcció i explotació del tanatori i del cementi ri municipals. 

Dins del termini establert per a la presentació de proposicions, es va 
presentar una única oferta de l'empresa TRUYOLS SER VEIS FUNERARIS, S.A. amb 
NIF A08755746.

En data 1 de març de 2021, la Mesa de contractació es va reunir per 
l'obertura del sobre A, mitjançant l'eina de Sobre Digital, i desxifrant la 
proposició presentada en temps i forma. Un cop exam inada la documentació, 
per part de la Mesa de Contractació, l'empresa va q uedar  admesa en el 
procés de licitació.

En data 8 de març de 2021, a les 8.00 h, la Mesa de  contractació es va 
reunir per l'obertura del sobre B, mitjançant l'ein a de Sobre Digital, es 
valida la proposta presentada i es  va   donar trasllat de la documentació 
als Serveis Tècnics de l'Ajuntament per tal que rea litzessin la valoració 
dels criteris avaluables de forma subjectiva, tal i  com s’estableix a la 
clàusula Dissetena del PCAP.

En data 15 de març de 2021, a les 9.00 h, la Mesa d e contractació es va 
reunir per validar l'informe emès pels Serveis Tècn ics de l'Ajuntament en 
relació a la valoració dels cristeris avaluables de  forma subjectiva.

En data 24 de març de 2021, la Mesa de Contractació  es va reunir per a 
l'obertura del sobre C  mitjançant l'eina de Sobre Digital, i desxifrant la 
proposició presentada en temps i forma, va validar l'oferta econòmica 
presentada, així com la proposta de cànon anual en concepte d'explotació 
del servei, i va acordar proposar a l'òrgan de cont ractació competent 
l'adjudicació del contracte a  TRUYOLS SERVEIS FUNE RARIS, S.A. NIF 
A-08755746) i requerir a l'empresa, per tal que, en  el termini de 10 dies 
hàbils a comptar des de la data d'acceptació del re queriment electrònic, 
presentés el justificant del dipòsit de la Garantia  definitiva d'acord als 
Plecs i segons s'estableix a l'article 150, punt 2  de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.



Vist que l'empresa TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, S.A. ha aportat, dins el 
termini establert, el justificant del dipòsit de la  garantia definitiva per 
un import corresponent al 5% de l'import d'adjudica ció.
 
Per tot el que s'ha exposat, l'alcalde proposa al P le l'adopció dels 
següents

A C O R D S

Primer.-  Declarar vàlida la licitació i ratificar tots els acords presos 
per la Mesa de contractació.

Segon.-  Adjudicar el contracte de concessió d'obra per a l a redacció del 
projecte, construcció i explotació del tanatori i d el cementiri municipals 
a l'empresa, TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, S.A.  (NIF A-08755746).

Tercer.-  Aprovar el cànon en concepte de la concessió de l' explotació del 
servei esmentat, per un import del 4% sobre la xifr a de negoci de l'any 
anterior. 

Quart.-  Formalitzar el contracte, d'acord amb l'article 15 3 del LCSP i la 
clàusula Quinzena del Plec de clàusules administrat ives, dins del termini 
de quinze (15) dies hàbils a comptar des del següen t al de la notificació 
de l’adjudicació. 

Cinquè.-  Notificar els presents acords a l’adjudicatari, al  departament de 
Serveis Econòmics d'aquest Ajuntament, a les empres es licitadores i 
publicar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Montmeló.

Sisè.-  Inscriure aquesta contractació al Registre Públic de Contractes de 
la Generalitat de Catalunya.

           Voten a favor: 6 PSC-CP; 2 FEM; 1 ERC-AM            
Voten en contra: -

           S'abstenen: 4 CANVIEM

Exposa el punt l’Alcalde. Diu que avui s’aprova la fase final de la 
tramitació d’aquest procés licitatori amb la qual s ’iniciarà les obres de  
construcció del futur tanatori de Montmeló.  Creu q ue és un moment molt 
important pel municipi ja que és una infraestructur a que necessitem, a 
pesar del que comporta,  on es podrà fer el comiat a les persones que 
traspassen  i no necessàriament haurà de ser confes sional inclús  podria 
ser un espai multireligiós.

La senyora Guerrero diu que  tenint en compte que l a seva formació va votar 
a favor del avantprojecte pel Tanatori Municipal, i  que l’empresa compleix 
amb els criteris d’avaluació, la seva formació vota rà a favor. Però si els 
agradaria conèixer si l’empresa Truyols ha aclarit d’una banda, la 
urbanització exterior pel que fa a la integració de l paisatge entre el 
Tanatori i el riu, així com, incloure un Pla especí fic en relació al 
Tanatori i al Cementiri, i s’inclou el manteniment.

El senyor Comas diu que el seu grup s’abstindrà, al  igual que van fer a 
l’aprovació del plec de clàusules,  malgrat valoren  positivament que 
Montmeló tingui un espai per poder acomiadar-se del s seus éssers estimats. 
Però hi ha coses que no els convenç: que sigui una sola empresa la que hagi 
optat a aquesta licitació (per tant no hi hagut com petència);  l’opció que 
ells proposaven de que fos per  gestió pública i el  fet que sigui una 
concessió a 40 anys, que la troben excessiva. Per a ltra banda, diu, que 
assumeixin també el manteniment del Cementiri no de ixa de ser una 
externalització del servei que fins ara  es feia am b treballadors públics. 



L’Alcalde explica que el projecte final presentat p er l’empresa recull tots 
els requeriments que, des del departament de medi a mbient, s’havien fet 
perquè  l’edifici quedés integrat respecte a la lle ra del riu i respecte el 
seu entorn paisatgístic. Pel que fa al manteniment del Cementiri pensa que  
és lògic que sigui la mateixa empresa que gestiona el tanatori perquè serà 
més fàcil la coordinació entre el sepeli i l’enterr ament. Respecte al 
personal que fins ara estava fent el manteniment al  Cementiri, l’Ajuntament 
el reubicarà en un altre lloc que sigui necessari. El fet de descartar la 
gestió pública del tanatori, reitera, és d’inversió : difícilment el nostre 
municipi podria assumir aquesta inversió. Recorda q ue s’està parlant de 
prop d’1 M d’euros. Per això el sistema de concessi ó amb els anys que s’han 
establert: per a que l’empresa que fa la inversió e n la construcció de 
l’edifici pugui amortitzar-la. Pensa que el que  re alment importa és que 
els preus que finalment tinguin els enterraments a Montmeló estiguin en el 
rang d’un municipi com el nostre i siguin assequibl es als nostres 
ciutadans.

_____________________

4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 11 I 27

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisende s Locals, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estab leix en els seus 
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i  modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Atesa la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acor ds de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectat s.

La publicació dels textos actualitzats de les orden ances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que  estableix l’article 85 
de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tri butària, ja que aquestes 
han de complir  la doble funció de servir com a ein a normativa fonamental 
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als  textos de les 
ordenances fiscals municipals obeeixen, al complime nt de les previsions 
normatives esmentades anteriorment.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació  de serveis públics o 
realització d’activitats administratives de competè ncia local, que es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no e xcedeix, en el seu 
conjunt, del cost previsible del servei o activitat  que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refó s de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.

Per tot l'exposat i a proposta del regidor de l'àre a d'Hisenda, el Ple de 
l'Ajuntament adopta els següents

A C O R D S

Primer.-  Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2021 i  següents la 
modificació de les següents Ordenances Fiscals:

Ordenança Fiscal núm.11
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció ad ministrativa en l’activitat dels 

ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a  prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable, així com pels cont rols posteriors a l’inici de 

l’activitat, els controls periòdics i les revisions  periòdiques

Es modifica l'article 5è. Beneficis Fiscals, aparta ts 3 i 4



3. Es concedirà una bonificació de la quota tributà ria regulat a l’article 6 del 
90% quan es traslladi una activitat existent en un local determinat, a un altre, de 
forma definitiva i sense que es produeixi canvi d’a ctivitat.
4. Pels canvis de titularitat i traspassos en gener al entre diferents titulars, es 
concedirà una bonificació  del 90% de la tarifa d’o bertura que li correspondria si 
es tractés d’un cas de primera instal·lació d’una a ctivitat.

Es modifica l'article 6è. Quota Tributaria, Epígraf  primer.Activitats en 
general, punts 4.a, 4.b, 10.a, 10.b, 11.a i 11.b

4. a) Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb 
incidència ambiental (annex III LPCAA), exercides en locals tancats o recintes amb una 
superfície de fins a 500 m², o de llur modificació substancial

851,60 €

4. b) Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb 
incidència ambiental (annex III LPCAA), exercides en locals tancats o recintes, de més de 
500 m² de superfície, o de llur modificació substancial (€/m²)

2,84 €

10.a) Tramitació del procediment de comunicació d’inici i modificació substancial 
d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat tècnic de la Llei 18/2020, de 28 
de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, fins a 250 m2.

670,96 €

10.b) Tramitació del procediment de comunicació d’inici i modificació substancial 
d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat tècnic de la Llei 18/2020, de 28 
de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, a partir de 250 m2. 2,68 €
11.a) Tramitació del procediment de comunicació d’inici i modificació substancial 
d’activitat en un establiment amb certificat tècnic de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, 
de facilitació de l’activitat econòmica, fins a 120 m2.

309,67 €

11.b) Tramitació del procediment de comunicació d’inici i modificació substancial 
d’activitat en un establiment amb certificat tècnic de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, 
de facilitació de l’activitat econòmica, a partir de 120 m2.

2,58 €

Ordenança Fiscal núm.27
Taxa per la prestació de serveis d'esports i jovent ut

Es modifica l'article 5è, Tarifes, apartat 1. Escol a Esportiva

1.1.- Drets de matriculació (inclou cobertura sanit ària obligatòria)
1.1.1.- Nous inscrits 34,00 €
1.1.2.- Renovació matrícula 9,00 €

1.2.- Quota mensual 22,90 €
1.3.- Casal de juny 27,00 €

1.3.1.- Casal de juny (inscrits Escola Esportiva i socis AMPA) 20,50 €
1.3.2.- Taller divendres 5,50 €/dia
1.3.3.- Taller divendres (inscrits Escola Esportiva  i socis AMPA) 3,10 €/dia

Es modifica l'article 5è, Tarifes, apartat 2.Casal D'estiu i Casal Jove

S’aplicarà un descompte del 5% sobre el preu indica t a l’ordenança, a les 
inscripcions formalitzades i liquidades entre el 10 /05/2021 i el 16/05/2021.
S’aplicarà el preu indicat a l’ordenança, a les ins cripcions formalitzades i 
liquidades entre el 17/05/2021 i el 11/06/2021.
S’incrementarà un 5% sobre el preu indicat a l’orde nança, a les inscripcions 
realitzades a partir del 12/06/2021.

Es modifica l'article 5è, Tarifes, apartat 3. Serve i d'esports.

E) Sala de Fitnes
e.1) Matrícula d.1.1) Noves persones inscrites 30,60 €

e.1.2) Persones inscrites el curs anterior Exempts
e.1.3) Per interès promocional segons acord JGL Exempts



e.2) Abonament (*)
28,00€

e.3) Entrada puntual 5,10 €

Es modifica l'article 5è, Tarifes, apartat 4. Pisci na

A)  Entrades individuals de dilluns a divendres no festius
a.1) Usuaris entre 5 i 13 anys d'edat i menors de 5  que no acreditin l’edat 4,00 €
a.2) Usuaris majors de 13 anys 6,00 €
a.3) Usuaris de 65 anys o més (cal acreditar-ho) 4,00 €

B) Entrades individuals de dissabtes, diumenges i f estius
b.1) Usuaris entre 5 i 13 anys d'edat i menors de 5  que no acreditin l’edat 6,50 €
b.2) Usuaris majors de 13 anys 10,00 €
b.3) Usuaris de 65 anys o més (cal acreditar-ho) 6,50 €

C) Entrades nocturnes
c.1) Entrada puntual amb abonament de temporada act ivat 2,50 €
c.2) Entrada puntual                 

6,00 €

D) Exempcions de pagament
d.1) Menors de 5 anys que ho acreditin documentalme nt Entrada 

lliure
d.2) Usuaris de 65 anys o més, amb abonament expedi t per l’ajuntament Entrada 

lliure
d.3) Persones desocupades que ho acreditin, tindran  50% de bonificació en 
entrades individuals.

E) Abonaments de temporada
e.1) Individual infantil/joves (fins a 17 anys) 3

5
,
7
0 
€

e.2) Individual adult ( majors de  17 anys) 4
2
,
8
5 
€

e.3) Familiar 2 persones 6
5
,
3
0 
€

e.4) Familiar 3 persones 7
5
,
5
0 
€

e.5) Familiar 4 persones 8
4
,
6
5 
€

e.6) Familiar 5 persones 9
1
,
8
0 
€

e.7) Familiar 6 persones 9
8



,
9
5 
€

e.8) Familiar 7 persones 1
0
5
,
0
5 
€

e.9) Abonament adquirit de manera conjunta i insepa rable amb la inscripció del Casal 
d’Estiu i Casal Jove que organitza l’Ajuntament de Montmeló 2

4
,
0
0 
€

F) Abonaments de temporada dia i nit
f.1) Individual infantil/joves (fins a 17 anys) 3

8
,
2
0
€

f.2) Individual adult ( majors de  17 anys) 4
5
,
3
5
€

f.3) Familiar 2 persones 7
0
,
3
0
€

f.4) Familiar 3 persones 8
3
,
0
0
€

f.5) Familiar 4 persones 9
4
,
6
5
€

f.6) Familiar 5 persones 1
0
4
,
3 
€

f.7) Familiar 6 persones 1
1
3
,
9
5 
€

f.8) Familiar 7 persones 1
2
2
,
5
5 
€

f.9) Abonament adquirit de manera conjunta i insepa rable amb la inscripció del Casal 



d’Estiu i Casal Jove que organitza l’Ajuntament de Montmeló 2
6
,
5
0 
€

Els abonaments s’expediran exclusivament a persones  empadronades a Montmeló. 
L’abonament familiar abasta membres de la mateixa unitat familiar i resi dents 
al mateix domicili sense tenir en compte l’edat. 

Els abonaments i les entrades podran gaudir d’una m odificació de fins el 50% 
de l’import dels mateixos, aplicada proporcionalmen t, atenent al nombre 
d’accessos al recinte degut a la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19.

G) Abonaments B10
g.1) Targeta 10 banys laborables (B10 feiners)  45,00 €
g.2) Targeta 10 banys caps de setmana i festius (B1 0 festius) 70,00 €

H) Abonaments B10 dia i nit
h.1) Targeta 10 banys laborables (B10 feiners)          

5
1
,
0
0
€

h.2) Targeta 10 banys caps de setmana i festius (B1 0 festius)          
7
6
,
0
0
€

I) Grups
i.1) Entrada col·lectiva (20 o més usuaris) 2,10 €

J) Emissió de duplicat de l'abonament de piscines ( preu unitari) 2,05 €

K) Una sessió puntual d’ aquaeròbic/aquagym 3€/sessió

L) Cursets de natació
l.1) Inscripció curs de natació infantil 1 mes/ 16 sessions
l.1.1) Empadronats i/o escolaritzats a Montmeló 40,80 €
l.1.1.2) Descompte a partir del segons germà o germ ana 35,70 €
l.1.2) No empadronats ni escolaritzats a Montmeló 46,90 €
l.1.2.2) Descompte a partir del segon germà o germa na no empadronats ni 
escolaritzats a Montmeló 40,80 €
l.2) Inscripció curs de natació per discapacitats p síquics (8 sessions) 40,80 €

Segon.-  Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajun tament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complert de l es Ordenances fiscals 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils , comptats des del dia següent 
al de la publicació de l'anunci d'exposició en el B utlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordena nces, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previsto s a l’article 18 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprova t pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i  presentar-hi les reclamacions 
que estimin oportunes. Transcorregut el període d’e xposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restara n definitivament aprovats.

            Voten a favor: 6 PSC-CP; 1 ERC-AM
            Voten en contra: 4 CANVIEM
            S'abstenen: 2 FEM



L’Alcalde dóna la paraula al senyor Lluis Esteban c om a regidor d’Hisenda. 

El senyor Esteban explica en què consisteixen les m odificacions, que estan 
detallades a l’acord. Respecte a l’Ordenança Fiscal  (OF) 11, relativa a les 
activitats, a l’article 5è, recorda que les bonific acions, que ara seran 
del 90%, abans eren d’un 50%. Pel que fa a l’articl e 6 de la mateixa 
Ordenança, la modificació dels  punts  4.a) i 4.b) ve per la superfície 
dels locals, abans la taxa a aplicar per la tramita ció del procediment  
feia referència a locals  fins a una superfície de 250 m2 i ara seran de 
500 m2. L’import de la taxa queda igual. I la resta  d’apartats: 10.a), 
10.b), 11.a) i 11.b) es modifiquen per a que els se us redactats s’adaptin a 
la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació econòmica. Respecte a la 
OF 27 diu que de l’article 5e., apartat 1, escola e sportiva, solament es 
modifica la quota mensual; de l’apartat 2, casal es tiu i casal jove,  es 
modifiquen les dates que marquen els descomptes de la quota; de l’apartat 
3, serveis d’esports, es modifica el preu de l’abon ament; de l’apartat 4, 
piscines, es modifica el preu d’entrada puntual noc turna i s’introdueixen 
els preus d’abonament d’entrada de dia i de nit.

El senyor Albert Monserrat, portaveu del grup munic ipal ERC-AM i regidor de 
Promoció Econòmica, pel que fa a la OF 11,  diu que  el que s’ha volgut 
incrementant la bonificació del 50% al 90% es posar  el mínim de traves i 
donar el màxim d’ajuts al comerç de Montmeló perquè  pugui  tirar endavant. 

El senyor Josep Benach portaveu del grup municipal FEM vol fer constar que 
a la Comissió informativa solament es va parlar de l’OF 27. Diu que com la 
modificació de les dues Ordenances Fiscals estan al  mateix acord el seu 
grup s’abstindrà. 

El senyor Comas recorda que ells ja van votar en co ntra de les Ordenances 
Fiscals per al 2021 que es van sotmetre a votació a  finals de l’any passat 
i com que les modificacions no són substancials con tinuaran votant en 
contra. Ells insisteixen, com a proposta,  que cald ria  incloure criteris 
de tarificació social en funció de la renda en els casos de concessió 
d’exempcions i  bonificacions.

_____________________

5. APROVACIÓ DE L' ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL 
PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L' AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I 
RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER ALS ANYS 2021-2025 I VALO RACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL

El vigent Acord regulador de les condicions de treb all del personal 
funcionari i laboral al servei de l'Ajuntament de M ontmeló i Residència Can 
Dotras tenia vigència fins el 31 de desembre de 202 0.

En data 30 de novembre de 2020, l'ajuntament va not ificar al comitè unitari 
de personal la denúncia de l'esmentat acord tal i c om preveu l'article 4 
del mateix text, de manera que l'acord esdevingué a utomàticament prorrogat 
amb l'obligació de negociar un nou acord.

L'article 27.3 de l'esmentat Acord recull la previs ió de realitzar una 
valoració de llocs de treball de tot el personal de  l’Ajuntament i Can 
Dotras.

En compliment d'aquesta previsió es va constituir l a Mesa general de 
negociació i la valoració ha estat finalitzada d'ac ord amb l'acta 
d'aprovació signada per ambdues parts en data 6 d'a bril de 2021 que posa de 
manifest l'acord amb les fitxes descriptives dels l locs de treball, el 
mètode de valoració dels llocs, i la puntuació fina lment assignada a cada 
lloc de treball.



En base a aquesta nova valoració dels llocs de treb all i fent ús de les 
competències organitzatives, l'Ajuntament va elabor ar, amb l'assessorament 
extern d'una empresa especialitzada, una proposta r etributiva que ha sotmès 
a negociació.

Per la seva banda, la Llei 11/2020, de 30 de desemb re, de pressupostos 
generals de l'Estat per 2021 preveu en el seu artic le 18.Dos. L'any 2021, 
les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior al 0,9 pe r cent respecte a les 
vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d'homog eneïtat per als dos 
períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com 
a l'antiguitat d'aquest.
Així mateix s'estableix a l'apartat Quatre.La massa  salarial del personal 
laboral, que podrà incrementar-se en el percentatge  màxim previst en 
l'apartat Dos d'aquest article, en termes d'homogen eïtat per als dos 
períodes objecte de comparació, està integrada pel conjunt de les 
retribucions salarials i extrasalarials reportades per aquest personal 
l'any anterior.
D'altra banda s'estableix a l'apartat Set. El que e s disposa en els 
apartats anteriors ha d'entendre's sense perjudici de les adequacions 
retributives que, amb caràcter singular i excepcion al, resultin 
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball , per la variació del 
nombre d'efectius assignats a cada programa o pel g rau de consecució dels 
objectius fixats a aquest.

Vist el Capítol IV sobre el dret a la negociació co l·lectiva, representació 
i participació institucional i dret de reunió, del Real Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text r efós de la Llei de 
l'Estatut bàsic de l'empleat públic .

Després de 4 mesos de reunions i propostes planteja des, per ambdues parts, 
Ajuntament i representació del personal, s'han reda ctat les modificacions 
de l'Acord regulador pactades amb l'acta de la mesa  general de negociació 
de data 6 d'abril de 2021.

Vist l’informe del gerent municipal.

Vist l'informe de la secretària 4/2021.

Vist l'informe d'intervenció.

Per tot l’exposat el regidor de Govern i Economia p roposa al Ple l'adopció 
dels següents

A C O R D S

Primer .- Aprovar l'Acord regulador de les condicions de t reball del 
personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Mo ntmeló i la Residència 
Can Dotras per als anys 2021-2025:

ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PE RSONAL FUNCIONARI I 
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CA N DOTRAS PER ALS ANYS 
2021-2025

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Àmbit funcional i personal

1. El present Acord regulador és d’aplicació al personal funcionari de l’Ajuntament de Montmeló. 
També serà d'aplicació al personal d’altres administracions públiques que pugui prestar serveis a 
l'Ajuntament mitjançant un sistema de provisió o mobilitat.



2. També serà d'aplicació, pel que fa a les condicions comunes i sense perjudici del que es regula a 
l’annex sobre condicions específiques del personal laboral, i amb les mateixes condicions indicades 
en el paràgraf anterior, a les persones treballadores contractades en règim laboral de l'Ajuntament de 
Montmeló i de l'organisme autònom Residència Can Dotras. No serà d’aplicació als contractes 
d’inserció que es puguin concertar dins del plans d’ocupació, o de qualsevol altra mesura de foment a 
l’ocupació que es regiran per les seves estipulacions contractuals.

3. Restaran exclosos el personal eventual de confiança i d’assessorament especial. En aquests casos 
serà d'aplicació, per analogia el règim de condicions de treball propi del personal, d’acord amb les 
seves condicions.

Article 2. Àmbit territorial

Les normes contingudes en aquest conveni afecten i són d'aplicació a tots els centres de treball de 
l'Ajuntament de Montmeló, existents actualment, ubicats al municipi de Montmeló.

Article 3. Àmbit temporal

1. Aquest Acord entrarà en vigor el dia 1 de maig de 2021 i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 
2025. Es considerarà tàcitament prorrogat per períodes anuals successius, excepte en el cas de 
denúncia expressa per qualsevol de les parts signants, la qual s’haurà d’efectuar un mes abans de la 
data del final de la seva vigència, per escrit i constància fefaent a l’altra part.

2. El present Acord serà aprovat pel ple de la Corporació i inscrit al Registre de convenis i acords 
col·lectius de treball del Departament de treball, afers socials i famílies, amb notificació a la comissió 
negociadora.

Article 4.- Denúncia de l’acord

1. Aquest Acord quedarà prorrogat tàcitament per períodes anuals successius, llevat de denúncia 
expressa per qualsevol de les parts signants, la qual s’haurà d’efectuar un mes abans de la data final 
de la seva vigència, per escrit i constància fefaent a l’altre part.

2. Una vegada denunciat, es procedirà a constituir una comissió negociadora en el termini màxim de 
quinze dies des de la recepció de l’escrit de denúncia; la part receptora haurà de respondre a la 
proposta de negociació i ambdues parts podran establir ja un calendari o pla de negociació. La 
negociació podrà ser total o parcial en funció de les propostes plantejades per les parts.

3. L’escrit de denúncia es comunicarà a l’altra part, en el termini indicat, i acte seguit es presentarà al 
Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya.

4. Un cop denunciat aquest Acord, el seu contingut normatiu es mantindrà en vigor en tant no se 
n’acordi un de nou.

Article 5.- Garanties

1. Es garanteix amb caràcter ad personam els drets legalment adquirits per qualsevol resolució o 
acord anterior a l’entrada en vigor del present conveni que no vulneri cap dret administratiu. 

2. Qualsevol pacte posterior més favorable entre les parts prevaldrà sobre el que s’estableix en 
aquests sense perjudici que per la seva validesa i eficàcia sigui necessària l’aprovació per l’òrgan 
competent.

Article 6.- Vinculació a la totalitat

1. El present  Acord constitueix un tot únic i indivisible, i com tal, per la seva aplicació, ha de ser 
objecte de consideració global i conjunta. En conseqüència, cap de les obligacions i drets regulats i 
pactats, no poden ser aïlladament considerats. 



2. Aquest Acord estableix condicions mínimes, per tant, es podran establir situacions més favorables 
posteriorment, bé per pacte entre la corporació i els representants sindicals dels treballadors, o bé per 
millores legalment establertes.

3. En cas que l’autoritat competent, en l’exercici de les seves facultats, efectués el control de la 
legalitat, i com a conseqüència d’aquesta actuació la jurisdicció competent anul·lés total o parcialment 
alguna de les seves clàusules o articles, ambdues parts hauran de negociar la totalitat o parcialitat 
anul·lada o, en el seu cas, establir mesures compensatòries amb la finalitat de restablir l’equilibri del 
que s’ha acordat, i la resta de l'Acord quedarà vigent. 

Article 7.- Principi de norma més favorable

En cas de conflictes originats entre els preceptes de dues o més normes, tant estatals, de la 
Generalitat de Catalunya, com locals, s’aplicarà la norma que resulti d'aplicació de conformitat al 
repartiment de competències normatives en la matèria.

Article 8.- Procediment de resolució de conflictes

Les entitats definides a l'article 1 d'aquest Acord se sotmeten, amb caràcter previ, al coneixement i 
resolució de la Comissió paritària de control i seguiment de totes les discrepàncies que puguin 
produir-se en relació amb la interpretació, vigència i aplicació d'aquest Acord respecte del personal 
inclòs en el seu àmbit d'aplicació, incloses les discrepàncies sorgides per no aplicar les condicions de 
treball a que es refereix l'article 82.3 del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel que 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Article 9.- Comissió Paritària de control i de segu iment

1. Per tal de vigilar el compliment de l'Acord i interpretar-lo quan sigui convenient, en el termini de 
quinze dies, a comptar a partir de la signatura del mateix, es constituirà una comissió paritària de 
seguiment i control, que s’haurà de reunir a petició de qualsevol de les parts amb un termini màxim de 
set dies hàbils. La comissió estarà formada per sis representants designats per la corporació i sis 
representants designats pels representants del personal de l'Ajuntament, o en qui deleguin. La 
Comissió ha de fer reunions ordinàries, com a mínim, trimestralment i amb caràcter extraordinari, en 
cas de raons d’urgència reconeguda, a petició de la majoria de qualsevol de les representacions. 
Es podran crear subcomissions, per tal d’interpretar i vigilar el compliment d’allò que s’ha pactat en 
aquells casos que afectin a condicions molt especifiques d’algun lloc de treball o per conèixer i 
resoldre els conflictes derivats de l’aplicació i interpretació de l'Annex 2. Estaran formades per tres 
representants designats per la corporació i tres representants designats pels representants del 
personal de l'Ajuntament, o en qui deleguin, 

2. S’aixecarà acta de cada sessió en la que quedaran recollits els acords i decisions adoptats. 
Aquesta acta un cop aprovada, serà signada per les parts abans de l'inici de la següent reunió.  Les 
normes de funcionalitat de la comissió seran determinades de forma consensuada i tindran la finalitat 
d’aplicar, objectivament i amb rigor, el contingut del present conveni. Els acords d'aquesta comissió 
tindran plena validesa i eficàcia en l’àmbit d’aquest Acord i s’adoptaran per unanimitat.

3. No es podrà acudir a la via del conflicte col·lectiu sense coneixement ni pas previ per la comissió 
paritària, que arbitrarà les mesures de solució en la cerca i obtenció d’acords. 

La comissió paritària tindrà el termini d'un mes a comptar des de la primera sessió celebrada per 
resoldre les discrepàncies que constin en l'acta de l'esmentada sessió.

4. En cas de manca d’acord en el sí de la comissió sobre la interpretació o aplicació, ambdues parts 
negociadores acorden expressament i voluntàriament el sotmetiment de la discrepància als 
procediments de conciliació i mediació del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a  l’Administració 
Local (CEMICAL),  a petició de qualsevol de les parts.

Article 10. Organització del treball



1. L’organització del treball correspondrà a l’Ajuntament de Montmeló, que ha d’establir els sistemes 
de racionalització, la millora de mètodes i processos i la simplificació de tasques que permetin un 
millor i més alt nivell de prestació de serveis, garantint en tot moment l’aplicació de la normativa de 
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut del personal al servei de l'Ajuntament.

2. Els canvis organitzatius que afectin el personal i que modifiquin significativament les condicions de 
treball del personal afectat per aquest conveni, es negociaran amb els seus representants, els quals 
emetran un informe en el termini màxim de quinze dies.

3. S’estudiaran les propostes i suggeriments dels representants sindicals dels treballadors en aquesta 
matèria.

TÍTOL PRIMER

RÈGIM DE LA JORNADA DE TREBALL, HORARIS I DESCANSOS , VACANCES, LLICÈNCIES I 
PERMISOS

CAPÍTOL I

JORNADA DE TREBALL

Article 11. Jornada 

1. La durada de la jornada ordinària serà de 37 hores i 30 minuts setmanals de mitjana en còmput 
anual. El còmput anual variarà cada any atenent el següent càlcul: Dies de l’any - dies de caps de 
setmana - vacances - dies festius nacionals, autonòmics i locals - dies de lliure disposició - dies 
festius per conciliació familiar – 24 i 31 de desembre = dies de treball.

2. La distribució de la jornada i la fixació dels horaris es realitzarà mitjançant el calendari laboral anual 
que es confeccionarà per als diferents sectors i col·lectius de la corporació, d’acord amb el calendari 
de festes oficials que cada any s’aprova per part de la Generalitat de Catalunya.

3. Si durant la vigència del present conveni es produís, mitjançant la corresponent modificació 
normativa, una variació de la jornada laboral del personal, es negociarà, en el termini màxim d’un 
mes, la seva aplicació al personal de l'Ajuntament de Montmeló. Un cop reunida la comissió 
negociadora s’adoptaran les mesures necessàries per tal de garantir el funcionament dels serveis 
municipals. 

4. Càlcul de la jornada anual.  

La jornada laboral anual es calcularà cada any des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de l’any en 
curs. En el cas dels dies d’assumptes particulars s’aplicarà el que estableixi el TREBEP i les seves 
modificacions posteriors.

Els dies festius que coincideixin en dissabte es gaudiran d'acord amb la legislació vigent.

Article 12. Jornada a temps parcial

Tota jornada inferior al còmput setmanal de 37 hores i 30 minuts tindrà la consideració de jornada a 
temps parcial i comportarà la disminució proporcional de les retribucions al lloc de treball assignat a 
jornada complerta en funció del percentatge de jornada efectivament assignat, alhora que es regira 
per les especificitats que s’esmentin en cada cas per al gaudi de vacances, permisos i llicencies.

Article 13. Jornades amb horaris especials

Els llocs de treball que, per raons organitzatives, duguin a terme la seva jornada laboral de forma 
irregular, o en períodes temporals variables, o en horaris especials, com el col·lectiu de docents i de 



serveis personals, els col·laboradors d’aquests col·lectius, els membres de la policia local, el personal 
subjecte a torns o similars, tindran assignat el mateix nombre d’hores establert en els articles 
anteriors, segons cada cas, si bé la distribució temporal es durà a terme de la forma i amb les 
característiques que es fixi en cada tipologia horària, d’acord amb el seu propi calendari laboral.   

Article 14. Horari

1. L’horari de treball del personal de l'Ajuntament de Montmeló és de 37 hores i 30 minuts a la 
setmana de promig en còmput anual i s’ha de desenvolupar amb l’obligació de realitzar treball efectiu 
durant 35 hores a la setmana i 2 hores i 30 minuts de formació a la setmana. Les modalitats horàries 
són les següents:

a) Horari ordinari de 37 hores i 30 minuts de mitjana setmanal en còmput anual: En aquest tipus 
d’horari s’inclouran aquells llocs de treball que requereixen cobertura els dies feiners segons les 
necessitats del servei. Aquest horari inclou les modalitats següents:

- Desenvolupament de manera habitual i ordinària en torn de matí, de dilluns a divendres i, si s’escau, 
en una tarda addicional un dia a la setmana preferentment, els dimarts.

Aquest horari es desenvoluparà una part de temps fix i d’obligat compliment, que serà de 8.30 a 
14:30 hores, de dilluns a divendres. El temps restant fins a completar la jornada setmanal es 
realitzarà en horari flexible, entre les 7.30 a les 8.30 hores i entre les 14:30 a les 15.30 hores, de 
dilluns a divendres, així com una tarda, entre les 16.00 i les  19.00 hores. En tot cas, entre la jornada 
de matí i la de tarda hi haurà una interrupció mínima de 30 minuts que en cap cas computarà com a 
treball efectiu.

- Desenvolupament de manera habitual i ordinària en torn de matí, de dilluns a divendres i en dues 
tardes addicionals dos dies a la setmana preferentment, els dimarts i dijous, restringides a 
determinats períodes de l'any.

- Desenvolupament de manera habitual i ordinària en torns de matí o tarda i els caps de setmana, 
segons els torns establerts.

b) Horari ordinari de 40 h setmanals de mitjana en còmput anual: En aquest tipus d’horari s’inclouran 
aquells llocs de treball que requereixen cobertura els dies feiners de dilluns a divendres o caps de 
setmana amb una dedicació setmanal de 40 hores. Aquest horari inclou les modalitats següents:

- Desenvolupament de manera habitual i ordinària en torn partit, de dilluns a divendres de forma 
intensiva.

- Desenvolupament de manera habitual i ordinària en torn de mati, tarda, o torns de dilluns a 
diumenge. 

c) Horaris amb jornada a temps parcial: És l’horari que suposa l’aplicació de la jornada a temps 
parcial i que prioritàriament es durà a terme en torns intensius de matí, tarda, nit o caps de setmana. 
Aquest horari pot afectar a les dues modalitats de 37,5 hores o de 40 hores setmanals de mitjana en 
còmput anual.
En el cas de jornades a temps parcial (de menys del 50% de la jornada), realitzades de manera 
irregular (menys de 4 dies de treball a la setmana), en el còmput d’hores anuals del treballador ja 
estaran descomptats els dies d’assumptes particulars i festius acordats.

d) Horari de 37,5 h de mitjana setmanal en còmput anual per torns: La modalitat horària per torns  és 
la que es realitza de manera habitual i programada, de manera rotativa, en els torns de matí, tarda i 
nit, indistintament, de dilluns a diumenge. Es durà a terme en torns de matí, tarda, nit i caps de 
setmana alterns, en un quadrant denominat Q-3, que afecta al personal que presti serveis a l’Àrea de 
la Policia local. L’horari de treball de la Policia local queda regulat en el respectiu annex específic de 
condicions de treball.

e) Horari amb autoregulació horària parcial: Aquells llocs de treball que tenen assignat un horari 
ordinari (fix) i un horari complementari (flexible) hauran de garantir una presència mínima diària 
equivalent a l’horari ordinari (37’5 h de mitjana setmanal en còmput anual) i duran a terme l’horari 



complementari de forma flexible, ajustat a les necessitats del servei. 

En el cas del Servei de Manteniment i Obres es durà a terme un horari ordinari de 37’5 hores 
setmanals de mitjana en còmput anual, en torn intensiu de matí, de dilluns a divendres. 

f) Horari amb disponibilitat: Aquells llocs de treball en les que els seus ocupants han d’estar 
localitzables i al servei de la corporació fora del seu horari de treball en diferents nivells segons la 
seva posició orgànica. El factor de lliure disponibilitat, integrant del complement específic, s’assignarà 
a aquells llocs de treball que la corporació determini, en atenció a la tipologia de les funcions i 
responsabilitats assignades. L’assignació del factor de lliure disponibilitat a un lloc de treball restarà 
supeditada als criteris següents: a) la dedicació i l’horari serà un dels que estiguin establerts com a 
ordinaris, en funció dels requeriments del lloc, amb les condicions que tingui fixat aquest horari; b) 
l’assignació d’aquest factor a un lloc de treball implica la lliure disponibilitat de l’ocupant per ser 
requerit fora de l’horari fixat i sense que es pugui compensar l’escreix amb una minoració de la 
jornada setmanal establerta, i c) la percepció d’aquest factor serà incompatible amb la percepció dels 
factors de dedicació plena o exclusiva. 

Aquesta disponibilitat pot donar-se com a conseqüència de situacions excepcionals o circumstàncies 
organitzatives especials, sense poder al·legar l’esgotament de la jornada ordinària. Es distingeixen 
dues tipologies de disponibilitat:

- Parcial. Contempla aquelles situacions en què els ocupants dels llocs de treball estaran localitzables 
i al servei de la corporació durant els dies feiners de dilluns a divendres o caps de setmana, podent 
ser requerits, si s’escau, amb la presència efectiva en el lloc de treball.

- Completa. Contempla aquelles situacions en què els ocupants dels llocs de treball estaran 
localitzables i al servei de la corporació les 24 hores del dia, incloent caps de setmana i festius, 
podent ser requerits, si s’escau, amb la presència efectiva en el lloc de treball.

Article 15. Calendari laboral

1. El calendari laboral i els quadrants del servei contenint la distribució de la jornada i els horaris a 
efectuar pel personal de l'Ajuntament s’aprovarà anualment per aquest, pactant-se amb els 
representants del personal de l'Ajuntament, havent de quedar assegurades les necessitats peculiars 
del servei amb adequació als criteris especificats en el present conveni. El calendari laboral s’haurà 
de lliurar als treballadors abans del dia quinze del mes de gener. 

2.- Un cop fixada la distribució de la seva jornada anual de treball i establerts els corresponents 
horaris, qualsevol disminució posterior de la jornada de treball motivada per petició escrita de la 
representació majoritària dels treballadors tindrà caràcter de recuperable.

3.- No es tindrà en compte a efectes de la durada de la jornada de treball l’excés d’hores treballades 
per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris o per afrontar fets o esdeveniments 
excepcionals o urgents.

4.- Excepcionalment, es podran establir modificacions en els horaris de determinats llocs de treball 
per necessitats del servei d’acord amb els representants del personal avisats oficialment amb set dies 
hàbils d’antelació.

Article 16. Treball efectiu

Dins del concepte de treball efectiu s’entendran compresos en la jornada ordinària de treball els 
temps empleats com pauses reglamentades, desplaçaments i d’altres interrupcions derivades de 
normes de seguretat e higiene o de la pròpia organització del treball.

L’ajuntament i el comitè unitari negociaran un reglament per regular el telebreball.

Article 17. Descans dins la jornada laboral

1. El personal que realitzi un horari mínim continuat de sis hores diàries podrà gaudir d’una pausa per 



un període de trenta minuts diaris que amb caràcter general, es podrà efectuar entre les 9.00 i les 
11.00 hores. El personal amb un horari mínim continuat de dotze hores continuades podran disposar 
d’una pausa per un període de noranta minuts. Aquestes pauses computaran com a treball efectiu i 
no podran afectar a la prestació dels serveis. En cas de que aquestes pauses no s’utilitzin no es 
poden emprar com a hores per compensar en cap còmput horari setmanal o mensual.

2. Quan es tracti de llocs de treball unipersonals s’arbitraran els mecanismes organitzatius adients per 
possibilitar-ne l’ús.

En el cas dels conserges responsables d’equipaments es farà el càlcul anual corresponent al descans 
diari, quan no el puguin gaudir, i es crearà una bossa d’hores per tal que el treballador pugui gaudir 
d’aquestes hores sempre que el servei ho permeti.

Aquest càlcul d’horari s’incorporarà al programa de fitxatge dels treballadors de l’Ajuntament per tal 
que la gestió horària de cada lloc de treball afectat quedi regulada.

Article 18. Descans entre jornades i descans setman al

1. S’establirà un període mínim de descans de 12 hores consecutives entre el final d’una jornada i el 
començament de la següent.

2. El personal tindrà dret a un descans mínim setmanal de dos dies ininterromputs que, normalment, 
comprendrà el dissabte i el diumenge, llevat d’aquelles dependències, activitats o serveis que s’hagin 
d’organitzar per torns de treball, en aquests casos s’haurà de regular per l’òrgan competent de 
l’Ajuntament de Montmeló altre règim de descans laboral, mitjançant pacte negociat amb els 
representants sindicals del personal, tenint en compte les següents condicions:
- El descans corresponent al personal que realitzi treballs en dissabtes, diumenges o festius, es 
traslladarà, llevat pacte, a altre dia de la setmana anterior o posterior.
- Es considerarà dissabte, diumenge o festiu, el temps que hi ha entre les 22 hores del dia de la vigília 
i les 22 hores del dia festiu.

3. El gaudi d’aquests descansos i festes, no altera en absolut la situació de servei actiu ple, ni el 
règim de retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Montmeló i de l'organisme autònom 
Residència Can Dotras..

Article 19. Control horari

1. És un deure bàsic de totes les persones que prestin els seus serveis a l'Ajuntament de Montmeló 
complir les obligacions concretes del seu lloc de treball, pel que obligatòriament s’haurà de fitxar en 
l’aparell corresponent al seu centre de treball, en els casos següents:

a) Al iniciar i al finalitzar la seva jornada laboral, tant si es produeix amb caràcter intensiu com a 
jornada partida o caps de setmana a torns.

b) Al efectuar el descans corresponent a l’hora d’esmorzar/berenar, a excepció del personal del 
Servei de Manteniment i Obres, i del personal del cos de la Policia Local.

c) Al iniciar i al finalitzar al llarg de la jornada una activitat fora del centre de treball habitual, a causa 
de reunions en d’altres organismes, visites d’obres o qualsevol altra incidència d’aquest tipus. No 
caldrà fitxar al centre de treball habitual quant l’inici de la jornada es produeixi fora del municipi de 
Montmeló, a causa de reunions en d’altres organismes, sessions formatives o qualsevol altra 
incidència d’aquest tipus, i no es retorni durant aquell dia al centre de treball habitual. En cas que la 
incorporació al centre de treball habitual es produeixi al llarg de la jornada, es fitxarà a l’entrada i a la 
sortida final amb total normalitat, resolent-se per RRHH la incidència del retard en la incorporació a 
causa del treball fora del centre de treball habitual.

d) Al dur a terme activitats fora de la seva jornada laboral que tinguin la preceptiva autorització prèvia 
del Responsable de cada Àrea (a no ser que siguin situacions de necessitat urgent) o bé hores 
extraordinàries (que prèviament han d’estar autoritzades, a banda del responsable, també per 
Gerència, i que seran retribuïdes o bé compensades, d’acord amb l’establert a l’article 31 d’aquest 



Acord.

d) Al dur a terme hores corresponents a les bosses d’hores que cada persona tingui assignades.

e) Al recuperar les hores deixades de treballar per causes degudament justificades.

2. Aquesta obligació serà de compliment obligat per a tot el personal de l'Ajuntament de Montmeló. 
Trimestralment es lliurarà un informe als representants dels treballadors sobre els resultats i 
funcionament del sistema de control de presència, així com també disposaran de la relació nominal 
dels treballadors amb incidències de possible excés d’hores i/o incompliments d’horaris.

3. No es podran prestar serveis en règim de jornada diària partida de matí i tarda sense un descans 
obligatori de mitjà hora, com a mínim.

4. Els responsables corresponents no autoritzaran dins de la jornada laboral cap absència per 
assumptes que es puguin realitzar fora de la jornada de treball, menys les que corresponguin al 
compliment d’un deure inexcusable. En la resta de supòsits, encara que degudament justificats, el 
temps d’absència serà recuperat dins de les franges d’horari flexible dins de la mateixa setmana en 
que es produeixi l’absència o, com a màxim, en la setmana següent.

5. La part de la jornada no realitzada sense causa justificada donarà lloc a la deducció proporcional 
de retribucions, dins dels tres mesos següents a l’absència. Aquesta deducció proporcional de 
retribucions no té caràcter sancionador i s’aplica sens perjudici de la sanció disciplinària que pugui 
correspondre d’acord amb la normativa vigent.

6. Les hores realitzades fora de la jornada habitual s’acumularan en una bossa al programa de control 
de presència. Aquestes hores es podran compensar amb temps de descans durant un termini de 4 
mesos a comptar des de l’endemà que van ser realitzades. Les hores realitzades abans de 
l’aprovació d’aquest acord caducaran als 5 anys, és a dir el 30 d’abril de 2026.

Article 20. Justificació d’absències

1. El control del compliment de la jornada i l’horari es dur a terme mitjançant rellotges de control horari 
o altres mitjans informàtics o telemàtics que es considerin adequats. En els centres de treball on no 
sigui possible o el nombre de treballadors no justifiqui la utilització de noves tecnologies, es poden 
utilitzar diaris d’operacions o activitats, comunicats de signatura o altres mitjans similars.

2. Tot el personal al servei de l’Ajuntament de Montmeló i dels seus Organismes autònoms, sense 
excepció, han de deixar constància de les seves entrades i sortides del centre de treball a través del 
rellotge o el mitjà alternatiu establert en el centre de treball.

3. Igualment, les absències, les faltes de puntualitat i de permanència del personal en el seu lloc de 
treball, qualsevol que sigui la seva causa, hauran de ser registrades pel personal que incorri en les 
mateixes en el sistema horari establert en cada centre de treball.
Aquestes absències requeriran l’avís immediat al responsable de la unitat administrativa corresponent 
i la seva ulterior justificació acreditativa. Aquesta justificació es traslladarà, de forma immediata, al 
servei de Recursos humans. 

4. En els supòsits d’absència parcial al lloc de treball com a conseqüència de l’assistència a consulta, 
prova o tractament mèdic, el referit període de temps es considerarà com de treball efectiu sempre 
que l’absència es limiti al temps necessari i es justifiqui documentalment per l’empleat públic la seva 
assistència i l’hora de la cita.

5. En el cas d’absència per motius de salut durant la totalitat de la jornada diària s’hauran de 
comunicar el mateix dia al seu departament així com al servei de recursos humans. En el cas que 
l’horari no coincideixi amb el Servei de recursos humans, es comunicarà l’endemà.
Aquestes absències s’acreditaran mitjançant justificant de visita mèdica emès pel metge de capçalera 
o facultatiu acreditat, en el qual ha de constar expressament el nom i cognoms del pacient i la data 
d’atenció mèdica. El justificant es farà arribar al Servei de Recursos humans el mateix dia de la 
reincorporació al lloc de treball. La manca de justificació comportarà el corresponent descompte en 
nòmina.



6. Les absències produïdes per motius de salut amb una duració superior a una jornada es 
justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la 
tramitació corresponent a la situació d’incapacitat temporal. 

7. És obligatori disposar dels comunicats de baixa per malaltia o accident expedits pel personal 
facultatiu competent des del moment en què es produeix el fet causant. Aquests comunicats s’hauran 
de presentar en el termini màxim de tres dies des de la seva expedició. L’obligatorietat de presentació 
dels comunicats de baixa, els models corresponents i els comunicats de confirmació de la baixa s’han 
d’ajustar al sistema de previsió social al qual està acollit el treballador. Els comunicats d’alta s’hauran 
de presentar en les 24 hores següents a l’expedició pel facultatiu. Tots aquests documents s’hauran 
de presentar al Servei de Recursos Humans.

8. Cas d'incomplir-se l’obligació de presentació dels justificants d’absència previst en aquests epígrafs 
o de l'informe de baixa en els termes i terminis establerts en el règim de la Seguretat social aplicable, 
s’estarà al que es disposa en l’article anterior, relatiu a les absències injustificades, i en virtut del qual 
es procedirà a aplicar la corresponent deducció proporcional de retribucions, sens perjudici de la 
sanció disciplinaria que pugui correspondre d’acord amb la normativa vigent.

Article 21. Necessitats dels serveis

Les jornades i els horaris establerts en aquest Protocol resten subordinats a les necessitats i al bon 
funcionament dels serveis públics, i es podran realitzar sempre que se’n garanteixi una prestació 
adequada dels mateixos.

Article 22. Servei mínim

1 . El personal de guàrdia  que sigui requerit per realitzar algun servei  no planificat, comptabilitzarà, 
com a mínim, una hora extraordinària de servei encara que aquest hagi estat inferior.

2. Qualsevol persona treballadora al servei de l'Ajuntament de Montmeló (operaris/es, oficials i 
conserges)  i la Residència Can Dotras (operaris/es i auxiliars geriatria)  que sigui requerida per 
realitzar un servei no planificat fora de la seva jornada habitual, tindrà les següents consideracions:
Per a un servei dilluns a divendres de 6:00 a 22:00 h, es comptabilitzarà un mínim de 2 hores extres 
de treball (encara que el temps de treball efectiu hagi estat inferior).
Per a un servei de dilluns a divendres de 22:00 a 6:00 h, cap de setmana i/o festius, es 
comptabilitzarà un mínim de 4 hores (encara que el temps de treball efectiu hagi estat inferior).

Article 22. Disponibilitat pels esdeveniments progr amats i hores extres del Servei de 
Manteniment i Obres

a) Esdeveniments programats principals del Servei de M anteniment i Obres

S’estableix una categorització d’esdeveniments programats principals pel personal del Servei de 
Manteniment i Obres.

Esdeveniment Nombre d’hores
Fórmula 1 96
Moto GP 172
Festa Major 64

Total 332

Per aquests esdeveniments es necessita un total de 332 h, que seran abonades a un preu fix de 
24,00 € / hora. Aquestes hores seran retribuïdes a la nòmina del mes de setembre amb el concepte 
“Gratificació per esdeveniments principals” , o similar. Les hores que puguin sobrar d’un 
esdeveniment programat principal podran destinar-se a la consecució dels objectius d’un altre 
esdeveniment programat principal, en les mateixes condicions exposades en el present article



CAPÍTOL II

VACANCES

Article 23. Vacances

1. Tot el personal al servei de l’Ajuntament de Montmeló i de l’organisme autònom de la Residència 
Can Dotras, tindran dret a gaudir durant cada any natural, d’unes vacances retribuïdes de 22 dies 
hàbils, o dels dies que corresponguin proporcionalment si el temps de servei durant l’any fos menor. 

2.  Per als que no arribin a l’any de servei actiu ple, la durada de les vacances serà proporcional al 
temps de servei transcorregut des de la data del seu ingrés o reingrés, computant-se des d’aquesta 
data fins el 31 de desembre, i arrodonint el resultat en dies per excés.

3. Les vacances no podran ser compensades en metàl·lic ni en tot ni en part, llevat que en el 
transcurs de l’any, es produeixi l’extinció de la relació laboral de la persona treballadora, o sigui 
aquesta declarada en situació d’excedència o de suspensió de funcions i encara no hagi gaudit o 
completat en el seu total el període vacacional.

4. En els supòsits excepcionals a que es refereix l’apartat anterior d’aquest article, la persona 
treballadora tindrà dret a que se li aboni la part proporcional de vacances que li quedin per gaudir 
segons el número de mesos treballats en el que porta d’any. En cas de que la causa de l’extinció de 
la relació de treball del treballador sigui la seva defunció, l'esmentada gratificació se satisfarà als seus 
hereus/ves legals. En aquest darrer supòsit es calcularà aquest en dotze parts i es computarà com a 
mes complet qualsevol fracció d’aquest.

5. Les vacances es gaudiran, prèvia autorització i sempre que resulti compatible amb les necessitats 
del servei, dins de l’any natural i fins al 31 de gener de l’any següent. Al menys, quinze dies laborables 
continuats s’hauran de gaudir entre els dies 15 de juny a 15 de setembre, a menys que el calendari 
laboral, en atenció a la naturalesa particular dels serveis prestats en cada àmbit, determini altres 
períodes. Els altres set dies, a gaudir a petició del personal, prèvia autorització del responsable 
corresponent i respectant sempre les necessitats del servei.

No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d’atenció de fills prematurs coincideix amb el 
període de vacances, la persona afectada les pot gaudir un cop acabat el permís, fins i tot si s’ha 
acabat l’any natural. També en el cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment 
de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir les vacances en el moment de reincorporació 
de la baixa, sempre i quan no hagin transcorregut més de divuit mesos des del finiment de l'any 
natural en què es va iniciar la baixa mèdica.

6. En el cas de que per necessitats del servei sigui precís que un treballador gaudeixi les vacances 
total o parcialment fora del període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre aquest tindrà dret 
a una prima d’un dia laborable per cada  set  dies hàbils que estigui fora dels mesos anteriorment 
esmentats. En tot cas es tindrà dret a realitzar com a mínim 15 dies hàbils de vacances 
ininterromputs en aquest període. 

7. En tot cas, el calendari de vacances s’establirà per l’Ajuntament de Montmeló abans del dia quinze 
de març, mitjançant llista pública, i no es podran modificar si no és a petició de la persona interessada 
i amb la conformitat del servei al que el personal estigui adscrit. Els torns de vacances seran 
consensuats i en cas de desacord, se establiran torns rotatius. Qualsevol conflicte derivat de 
l’aplicació dels mateixos serà resolt per la comissió de control i seguiment.

8. Els descansos, festes, llicències i permisos gaudits durant l’any pel personal , no privarà a aquest 
del dret a les vacances anuals, ni es podrà reduir el número de dies que per gaudir d’aquestes 
corresponguin.

9. En el supòsit d'haver completat els anys d'antiguitat en l'Administració  que s'indiquen, es tindrà 



dret  al gaudi del següents dies addicionals de vacances anuals:

- Quinze anys de servei: 1 dia hàbil.

- Vint anys de servei: 2 dies hàbils.

- Vint-i-cint anys de servei: 3 dies hàbils.

- Trenta anys de servei: 4 dies hàbils.

Els esmentats dies es podran gaudir des de l'endemà al compliment dels corresponents anys de 
servei.

Article 24. Setmana Santa i Nadal

1. En relació als dies de conciliació familiar i de lliure disposició, preferentment , es gaudiran la meitat 
durant el primer semestre i la resta durant el segon semestre i es prioritzarà el gaudi d’aquests dies 
de lliure disposició a raó de 4 dies per Setmana Santa i 3 o 4 dies per Nadal. Si durant el primer 
semestre, aquests dies no s’han pogut utilitzar, s’acumularan pel segon semestre. En el mateix sentit, 
si durant el segon semestre aquests dies no s’han pogut utilitzar, aquests s’acumularan per tal de 
gaudir-los abans del 31 de març de l’any següent.
Per a la correcta planificació aquests dies s’aprovaran, prèvia sol·licitud de les persones interessades, 
amb una antelació de 20 dies previs al període de gaudiment, i no es podran modificar si no és a 
petició de l'interessat i amb la conformitat del servei al que l’empleat/da estigui adscrit. Els torns seran 
consensuats i en cas de desacord, s’establiran torns rotatius.

2. Els dies 24 i 31 de desembre romandran tancades les oficines públiques, a excepció del registre 
electrònic accessible a través de la seu electrònica així com també per la resta de canals previstos 
per la normativa legal vigent. Els calendaris laborals incorporaran dos dies de lliure disposició, a 
gaudir durant el període de Nadal (24 de desembre a 7 de gener), quan els dies 24 i 31 de desembre 
coincideixen en festiu, dissabte o dia no laborable. 

3. No obstant això, els anteriors períodes de festa no es podran gaudir en un període diferent quan 
pugin coincidir en el temps amb una situació d’incapacitat temporal, permisos de maternitat o 
paternitat o permís acumulat de lactància.

CAPÍTOL III

PERMISOS I LLICÈNCIES

Article 25. Permisos

Els permisos es sol·licitaran amb antelació suficient i, en tot cas, amb un mínim de 2 dies d’antelació, 
mitjançant el mecanisme establert a aquest efecte. Si la causa és un fet imprevisible en el moment en 
què es produeixi (naixement, defunció, accident,..) es comunicarà el més aviat possible al superior 
immediat perquè ho posi en coneixement del departament de recursos humans. És obligatòria la 
presentació del justificant que demostri l’existència de la causa que va originar el permís.

Els permisos i la seva durada són els següents:

a) Permís per mort, accident, hospitalització o malalt ia greu d’un familiar dins del 
primer grau de consanguinitat o afinitat  té una durada de cinc dies laborals. 
Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis 
dies laborals.

b) Permís per mort, accident, hospitalització o malalt ia greu d’un familiar dins del 
segon grau de consanguinitat o afinitat , té una durada de quatre dies laborals. 
Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a cinc 



dies laborals.

En els permisos recollits als apartats a) i b), s’han d’aplicar les indicacions següents:

• El gaudiment del permís per hospitalització ha de ser entre el moment que es produeixi el fet 
que genera la seva concessió i el dia després que la persona sigui donada d’alta de l’hospital. En el 
cas del permís per malaltia greu d’un familiar, el nombre total de dies es pot gaudir durant el primer 
mes en que duri la malaltia greu. Cal acreditar amb informe mèdic que la malaltia greu perdura. Si no 
s’aporta l'informe mèdic acreditatiu, no es concedeixen els dies restants.
• Els dies s’entenen laborals d’acord amb el calendari del treballador.
• Es configura com un dret de caràcter individual; per tant, pot ser gaudit per dues persones a 
la vegada.
• En cas que es produeixi una nova hospitalització per la mateixa malaltia, s’ha de considerar 
com la generació d’un nou dret de gaudi del permís.
• El permís es pot gaudir de forma continuada quan es doni el fet causant o bé de forma 
fraccionada mentre duri l’hospitalització o la malaltia greu del familiar, i sempre dins de l’any natural.
• En els casos d’hospitalització i malaltia freu d’un familiar, un cop esgotats els dies de permís 
corresponents i si la situació d’hospitalització i malaltia greu perdura, es poden demanar dies 
d’assumptes personals, dies de vacances i llicència no retribuïda per atendre el familiar.

c) Permís per trasllat de domicili sense canvi de residència és d’un dia. Si comporta 
trasllat a una altra localitat, el permís serà de dos dies si el municipi es troba a la mateixa 
província i tres dies si es troba fora de la província de Barcelona. El canvi de domicili 
s’haurà de justificar amb el certificat històric del padró corresponent.

d) Permís per realitzar funcions sindicals, de formaci ó sindical o de representació del 
personal, es conformarà d’un crèdit d’hores mensuals dins la jornada de treball efectiu i 
s’ajustaran de forma estricta a allò establert al Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 
d'octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, a la Llei 
Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical i al Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic 
o a la normativa legal vigent que en el futur els substitueixin.

e) Permís per realitzar exàmens  finals i altres proves definitives d’aptitud i avaluació en 
centres que imparteixin titulacions oficials, els dies durant els quals tenen lloc. Per a les 
altres proves i exàmens de titulacions oficials en centres oficials, el temps indispensable 
per al desplaçament i la seva celebració. El centre convocant haurà de ser oficial, 
entenent que tenen aquest caràcter els que imparteixen ensenyament que dona accés a 
l’expedició d’un diploma per part de l'Administració educativa competent. Tindran la 
consideració d’exàmens finals aquells que suposin la finalització d’un crèdit. 

Per a les proves o exàmens en centres oficials que no tinguin el caràcter de finals, 
eliminatoris o definitius, el gaudiment d’aquest permís per al temps indispensable de 
realitzar la prova serà de flexibilitat horària i tindrà caràcter de no retribuït. Per tant, 
s’haurà de recuperar el temps destinat a aquest aspecte si es vol gaudir durant la jornada 
laboral.

El personal  al servei de l'Ajuntament i dels organismes autònoms que concorri a les 
proves selectives per a l’accés definitiu a places convocades per l'Ajuntament de 
Montmeló, gaudiran del dia immediatament anterior i del dia de la celebració de la prova 
selectiva. El personal del torn de nit gaudirà d’aquest permís la nit anterior al fet causant.

f) Per a la realització d’exàmens prenatals i tècnique s de preparació al part:  El 
personal tindran dret a absentar-se del treball per a la realització d’exàmens i tècniques 
de preparació al part, dins de la jornada laboral, sempre que no existeixi la possibilitat de 
fer-ho en horari no laboral, dins de la població de residència.

Les parelles que opten  per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a 
absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per a 
l’administració competent durant el temps necessari, prèvia justificació.



g) El permís per lactància  d’un fill/a menor de dotze mesos és d’una hora d’absència del 
treball que podrà dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es pot substituir 
per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l'inici i al final de la jornada o, en 
una hora a l'inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. Aquest dret podrà ser 
exercit indistintament per un o altre dels progenitors, en el cas que tots dos treballin.

En els casos de part, adopció o acolliment múltiple aquesta hora d’absència 
s’incrementarà proporcionalment al número de fills, les quals es podran dividir en 
fraccions d’una hora. El període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i 
te una durada màxima de vint setmanes. A petició de l'interessat o interessada, les hores 
del permís de lactància es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de 
treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici del 
període de permís i tenint en compte les necessitats del servei, amb l’autorització del 
responsable de l’àrea corresponent.

h) Permís per atendre fills prematurs o que per qualsevol altra causa hagin de romandre 
hospitalitzats a continuació del part, es tindrà dret a l’absència en el lloc del treball durant 
un màxim de tres hores diàries percebent les retribucions íntegres. Així mateix, tindran 
dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de dues hores més, amb la 
disminució proporcional de les seves retribucions.

i) Per cura d'un familiar de primer grau : Per ser necessari atendre la cura d’un familiar de 
primer grau, el personal al servei de l'Ajuntament tindrà dret a sol·licitar una reducció de 
fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de 
malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes. La reducció es podrà gaudir de manera 
compactada.

Si hi ha més d’un titular d’aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d’aquesta 
reducció es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant en tot cas, el termini màxim 
d’un mes.
Excepcionalment, en funció de la gravetat, i amb prèvia valoració de la Comissió de 
seguiment i control, es pot ampliar aquest permís per a tenir cura de familiars de segon 
grau.

j) Pel temps indispensable per complir qualsevol deure  inexcusable de caràcter públic 
o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. La 
causa haurà de justificar-se per escrit i el temps serà l’indispensable pel compliment del 
deure. 

k) Permís per atendre fills discapacitats , s’han de tenir en compte les necessitats 
especials del personal que té fills amb discapacitat psíquica, física o sensorial, als quals 
s’han de garantir, com a mínim, més flexibilitat horària, que els permeti conciliar els 
horaris dels centres d’educació especial, o altres centres on el fill o filla discapacitat rebi 
atenció amb els horaris dels propis llocs de treball, tenint en compte la situació del 
domicili familiar. A aquests efectes, el treballador gaudeix de dues hores de flexibilitat 
horària diària.

Es pot atorgar també al personal amb fills discapacitats un permís retribuït per a assistir a 
reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre 
d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla o bé per a 
acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.

l) Permís per assumptes particulars: Al llarg de l’any natural els treballadors de 
l’Ajuntament i Can Dotras tindran dret a gaudir fins a 6 dies per assumptes particulars 
més 5 dies de conciliació familiar per cada any complert de servei o de la part 
proporcional que correspongui quan el temps de treball efectiu sigui inferior a l’any, així 
com en els casos de reducció de jornada. Aquests dies no es podran acumular als 
períodes de vacances anuals. La concessió d’aquest permís, que no requereix de 
justificació, queda subjecte a les necessitats del servei en tot moment. 



Preferentment, es gaudiran la meitat durant el primer semestre i la resta durant el segon 
semestre i es prioritzarà el gaudi d’aquests dies de lliure disposició a raó de 4 dies per 
Setmana Santa i 3 o 4 dies per Nadal. Si durant el primer semestre, aquests dies no 
s’han pogut utilitzar, s’acumularan pel segon semestre. En el mateix sentit, si durant el 
segon semestre aquests dies no s’han pogut utilitzar, aquests s’acumularan per tal de 
gaudir-los abans del 31 de març de l’any següent.

Així mateix el personal públic tindrà dret a gaudir de dos dies addicionals de permís per 
assumptes particulars des del dia següent al compliment del sisè trienni, incrementant-se, 
com a màxim, en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.

Aquests dies no podran acumular-se als períodes de vacances anuals, però sempre que 
les necessitats del servei ho permetin podran acumular-se als dies de vacances que es 
gaudeixin de forma independent.

m) Permís per matrimoni o per inici de convivència : Quinze dies naturals consecutius per 
matrimoni o formació d’unió estable de parella, acreditant-t’ho amb el corresponent 
certificat de convivència. No obstant, als efectes d’acreditació de la  unió de fet, s’haurà 
de justificar el permís mitjançant certificat expedit per l’Ajuntament corresponent, en el 
qual consti la data d’inscripció de cada membre de la parella en el domicili actual. A 
aquests efectes, la data d’inici de la convivència tindrà la mateixa consideració que la del 
matrimoni. 

Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d’un any a comptar de la data 
del casament o de l’inici de la convivència.

n) Permís de flexibilitat horària (sense recuperar el temps), Tot el personal té dret a 
absentar-se del seu lloc de treball, el temps necessari i indispensable, per l’assistència a 
un consultori mèdic, per a si mateix així com per acompanyar a consulta mèdica un 
familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, amb avís previ, amb un mínim de 
dos dies d’antelació, i justificació posterior, sempre que el personal no pugui acudir-hi en 
un altre moment fora de l’horari laboral, per no haver-hi consulta. El personal del torn de 
nit podrà gaudir d’aquest permís per assistir a proves mèdiques específiques i complexes 
(per exemple: s’hagi d’acudir sense ingerir cap aliment durant hores abans a la mateixa). 
En aquest cas, podrà absentar-se a partir de les 2:00 hores si l’hora de la visita es 
anterior a les 12:00 hores del matí del dia següent. El temps gaudit en excés del 
necessari per a dur a terme la prova es descomptarà de les hores d’excés del còmput 
anual del personal. 

o) Permís de flexibilitat horària recuperable, consisteix en l’absència del lloc de treball 
d’un mínim d’una hora i un màxim de set per assistir a funerals (excepte els de familiars 
fins a segon grau de consanguinitat), visites o proves mèdiques d’ascendents o 
descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. En supòsits de matrimoni de 
parents fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, el personal podrà demanar 
absentar-se el dia d’enllaç, quan aquest tingui lloc a Catalunya, i un dia més continuat, si 
es fora de Catalunya. Necessàriament un dels dos dies haurà de coincidir amb el dia de 
l’enllaç. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa 
setmana, l’anterior o la següent en què gaudeix del permís, tenint en compte les 
necessitats del servei. Aquest permís pot ésser puntuals o periòdics.

Article 26. Permisos per motius de conciliació de l a vida personal, familiar i laboral

a)  Permís per naixement per a la mare biològica : tindrà una durada de setze setmanes, de 
les quals les sis setmanes immediates posteriors al part seran en tot cas de descans 
obligatori i ininterrompudes. Aquest permís s'ampliarà en dues setmanes més en el supòsit 
de discapacitat del fill o filla i, per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de part 
múltiple, una per a cadascun dels progenitors.
No obstant això, en cas de defunció de la mare, l'altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, 
en el seu cas, de la part que resti de permís.



En el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de 
descans obligatori, el període de gaudi d'aquest permís podrà dur-se a terme a voluntat 
d'aquells, de manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori 
posterior al part fins que el fill o la filla compleixi dotze mesos. En el cas del gaudi interromput 
es requerirà, per a cada període de gaudi, un preavís d'almenys 15 dies i es realitzarà per 
setmanes completes.
Aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats 
del servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determinin, conforme a les 
regles establertes en el present article.
En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi 
de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s'ampliarà en tants dies com 
el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.
En el supòsit de defunció del fill o filla, el període de durada del permís no es veurà reduït, tret 
que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la 
reincorporació al lloc de treball.
Durant el gaudi d'aquest permís, una vegada finalitzat el període de descans obligatori, es 
podrà participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.

b) Permís per adopció, per guarda amb finalitats d'ado pció, o acolliment, tant temporal 
com permanent : tindrà una durada de setze setmanes. Sis setmanes hauran de gaudir-se a 
jornada completa de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la 
resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o bé de la decisió administrativa de 
guarda amb finalitats d'adopció o d'acolliment.
En el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de 
descans obligatori, el període de gaudi d'aquest permís podrà dur-se a terme  de manera 
interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant 
dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la 
resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o bé de la decisió administrativa de 
guarda amb finalitats d'adopció o d'acolliment. En el cas del gaudi interromput es requerirà, 
per a cada període de gaudi, un preavís d'almenys 15 dies i es realitzarà per setmanes 
completes.
Aquest permís s'ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor 
adoptat o acollit i per cada fill o filla, a partir del segon, en els supòsits d'adopció, guarda amb 
finalitats d'adopció o acolliment múltiple, una per a cadascun dels progenitors.
El còmput del termini es comptarà a elecció del progenitor, a partir de la decisió 
administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, o a partir de la resolució 
judicial per la qual es constitueixi l'adopció sense que en cap cas un mateix menor pugui 
donar dret a diversos períodes de gaudi d'aquest permís.
Aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats de 
servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determini, conforme a les 
regles establertes en el present article.
Si fos necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, en els 
casos d'adopció o acolliment internacional, es tindrà dret, a més, a un permís de fins a dos 
mesos de durada, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques.
Amb independència del permís de fins a dos mesos previst en el paràgraf anterior i per al 
supòsit contemplat en aquest paràgraf, el permís per adopció, guarda amb finalitats d'adopció 
o acolliment, tant temporal com permanent, podrà iniciar-se fins a quatre setmanes abans de 
la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció o la decisió administrativa o judicial 
d'acolliment.
Durant el gaudi d'aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que convoqui 
l'Administració.
Els supòsits d'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com 
permanent, prevists en aquest article seran els que així s'estableixin en el Codi Civil o en les 
lleis civils de les comunitats autònomes que els regulin, havent de tenir l'acolliment temporal 
una durada no inferior a un any.

c) Permís del progenitor diferent de la mare biològica  per naixement, guarda amb 
finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fil l o filla : tindrà una durada de setze 
setmanes de les quals les sis setmanes immediates posteriors al fet causant seran en tot cas 
de descans obligatori. Aquest permís s'ampliarà en dues setmanes més, una per a cadascun 
dels progenitors, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada o filla a partir del segon 
en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples, 



a gaudir a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats 
d'adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció.
Aquest permís podrà distribuir-se pel progenitor que vagi a gaudir del mateix sempre que  les 
sis primeres setmanes siguin ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del 
naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment o decisió 
judicial per la qual es constitueixi l'adopció.
En el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes, el 
període de gaudi d'aquest permís podrà dur-se a terme de manera interrompuda dins dels 
dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial 
per la qual es constitueix l'adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats 
d'adopció o d'acolliment. En el cas del gaudi interromput es requerirà, per a cada període de 
gaudi, un preavís d'almenys quinze dies i es realitzarà per setmanes completes.
En el cas que s'optés pel gaudi del present permís amb posterioritat a la setmana setze del 
permís per naixement, si el progenitor que gaudeix d'aquest últim permís hagués sol·licitat 
l'acumulació del temps de lactància d'un fill menor de dotze mesos en jornades completes de 
l'apartat f) de l'article 48, serà a la finalització d'aquest període quan es donarà inici al còmput 
de les deu setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica.
Aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats 
del servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determinin, conforme a les 
regles establertes en el present article.
En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi 
de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s'ampliarà en tants dies com 
el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.
En el supòsit de defunció del fill o filla, el període de durada del permís no es veurà reduït, tret 
que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori se sol·liciti la 
reincorporació al lloc de treball.
Durant el gaudi d'aquest permís, transcorregudes les sis primeres setmanes ininterrompudes 
i immediatament posteriors a la data del naixement, es podrà participar en els cursos de 
formació que convoqui l'Administració.
En els casos previstos en els apartats a), b), i c) el temps transcorregut durant el gaudi 
d'aquests permisos es computarà com de servei efectiu amb caràcter general, garantint-se la 
plenitud de drets econòmics de la funcionària i, en el seu cas, de l'altre progenitor funcionari, 
durant tot el període de durada del permís, i, en el seu cas, durant els períodes posteriors al 
gaudi d'aquest, si d'acord amb la normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte 
retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.
Els funcionaris que hagin fet ús del permís per naixement, adopció, guarda amb finalitats 
d'adopció o acolliment, tant temporal com permanent, tindran dret, una vegada finalitzat el 
període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els 
resultin menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora 
en les condicions de treball a les quals haguessin pogut tenir dret durant la seva absència.

d) Permís per situacions de violència de gènere o domè stica, per a les dones víctimes de 
situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin d’absentar del lloc de treball 
tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que 
determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les 
hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a 
llur protecció o assistència social. 

e) Permís per conciliació de la vida familiar , el personal té dret a 5 dies de permís per 
conciliació de la vida familiar.  Aquest dies tenen el mateix tracte que els dies de lliure 
disposició.

Article 27. Reduccions de jornada

1. Les reduccions de jornada a que tindrà dret el personal inclòs dins l’àmbit d'aplicació d’aquest 
Acord seran les que estableixi en cada moment la normativa vigent en matèria de funció publica 
d'aplicació al personal funcionari de les administracions locals de Catalunya i quedaran modificades, 
substituïdes o suprimides d’acord amb les previsions que efectuí la normativa vigent en cada moment 
o per aplicació de les sentencies judicials corresponents que afectin a aquesta matèria. Aquestes 
reduccions s’actualitzaran, de forma automàtica, en cada moment que es produeixi una modificació al 



respecte, sense que calgui procedir a una modificació expressa d’aquest Acord.

2. No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que 
l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi l’establert com a màxim.

El personal adscrit al cos de la Policia Local i el personal que treballi en règim de torns gaudirà 
d’aquestes reduccions amb les adaptacions corresponents que requereixin el funcionament dels 
serveis públics on es troben adscrit.

3. Les reduccions de jornada vigents i d'aplicació al personal subjecte a aquest Acord son les que 
s’assenyalen a continuació:

a) Es pot gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball amb dret al 80% o al 
60% de les retribucions respectivament, en els supòsits següents:

1. Per a tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys, sempre que se’n tingui la guarda legal.
L’esmentada reducció es pot optar per gaudir de forma compactada durant un any i fins que el fill o 
filla tingui d’edat de 18 mesos. El fet de compactar el primer any de la reducció establerta 
suposarà una regularització proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una 
regularització econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% o el 
60% de les retribucions.

2. Per a tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap 
activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal.
3. Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una 
incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li 
impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.
4. Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a 
l’assistència social integra.

b) Sense perjudici de l’allò establert en el punt anterior, es pot gaudir d’una reducció de jornada, amb 
disminució proporcional de les seves retribucions, quant el funcionari tingui la cura directa d’algun 
menor de 12 anys, de persona gran que requereixi especial dedicació o d’una persona amb 
discapacitat que no desenvolupi activitat retribuïda.

c) Es pot sol·licitar una reducció d’un 15%, 1/3 o la meitat de la jornada en relació amb la jornada 
ordinària o parcial, amb reducció proporcional de les retribucions, per interès particular. La concessió 
de l’esmentada reducció de jornada resta subjecte a les necessitats del servei. No es pot sol·licitar la 
realització de la jornada ordinària fins que transcorri un any des de l’inici de la reducció de jornada.

TÍTOL SEGON

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Article 28.  Regim retributiu

1. L’increment retributiu per al personal d’aquest Ajuntament per al període de vigència del present 
Acord serà el fixat per les respectives lleis de pressupostos generals de l’Estat anualment.

2. S’estableix una clàusula de revisió salarial que garanteixi el poder adquisitiu en referència a 
l'Increment Preus Consum de Catalunya. Aquesta clàusula que tindrà caràcter consolidable, entra en 
vigor l'1 de gener de cada any i es pagarà dins del primer trimestre de l’any en curs.

Article 29. Conceptes retributius

1. Les retribucions del personal al servei d’aquest Ajuntament tindran l’estructura legalment 
establerta, amb caràcter bàsic, per a la funció publica, classificant-se en retribucions bàsiques i 
retribucions complementàries. Fins que no s’aprovin les lleis de funció publica que desenvolupin el 
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i facin possible l’aplicació dels preceptes que 



regulen els drets retributius de la norma esmentada, es continuaran aplicant els conceptes retributius 
actualment vigents per a la funció publica local en els termes que s’indiquen a continuació:

2. Retribucions bàsiques: son retribucions bàsiques el salari, els triennis i les pagues extraordinàries:

a) Salari base: és la quantitat que es correspon amb el grup o subgrup de classificació professional 
(A1, A2, B, C1, C2 i, si escau, les diferents agrupacions professionals sense requisit de titulació que 
puguin crear-se) i la seva quantia serà la que es fixi anualment a la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat de cada any.

b) Triennis: consistents en una quantitat que es fixa a la Llei de pressupostos generals de l’Estat de 
cada any per a cada grup o subgrup de classificació professional per cada tres anys de servei. 

A efectes de perfeccionament de triennis, es computaran tots els serveis prestats  pel personal en 
qualsevol de les administracions públiques. Sigui el que sigui el règim jurídic en el que s’hagin prestat, 
llevat que tinguin caràcter de prestació personal obligatòria o no es desenvolupin en el marc d’una 
relació jurídica d’ocupació.

El pagament es fa per mensualitats senceres amb referència al primer dia del mes que correspongui 
de tal manera que si el trienni venç en qualsevol dels altres dies, no tindrà efectes econòmics fins el 
primer dia del mes següent.

c) Pagues extraordinàries: seran dues a l’any, per un import mínim, cadascuna d’elles, d’una 
mensualitat sencera (d’acord amb els límits marcats per les Lleis de pressupostos generals de l’Estat) 
. Es meritaran en els mesos de juny i desembre pel personal laboral i en els mesos de maig i 
novembre pel personal funcionari, i es reduirà la part proporcional que correspongui si el temps 
efectivament treballat fos inferior al període de meritació. El període de meritació coincidirà amb el 
que estableixen les normes vigents d'aplicació al regim retributiu dels funcionaris de l'Administració 
local i el pagament es farà efectiu, si s’escau, abans del dia 23 de juny i el 23 de desembre. 

3. Retribucions complementaries: son retribucions complementaries el complement de destinació, el 
complement específic, el complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris o 
les hores extraordinàries:

a) Complement de destinació: retribueix el nivell del lloc de treball que es desenvolupa, consistint en 
una quantia fixa per a cada nivell en que es classifiquen els llocs de treball. La seva quantia vindrà 
fixada, per a cada grup de classificació professional, a la Llei de Pressupostos generals de l’Estat de 
cada any. L’assignació a cada lloc de treball del nivell de destinació es realitzarà d’acord amb els 
intervals màxims i mínims establerts per a cada grup de titulació que fixa els requisits del lloc de 
treball.

b) Complement específic: està destinat a retribuir les condicions particulars del lloc de treball atenent 
l’especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat, la disponibilitat o 
les condicions en que es desenvolupa el treball (perillositat i/o penositat). Aquest complement ve 
determinat per la valoració de llocs de treball que acompanya la relació de llocs de treball i ha de 
figurar a la relació de llocs de treball en el moment de la creació del lloc de treball.

Els subfactors en què es podrà desglossar el complement específic en funció de les especificitats de 
cada lloc de treball són els que s’assenyalen a continuació:

b.1) Subfactor de nocturnitat: El personal que no té valorat aquest subfactor en el seu lloc de treball i 
presti els seus serveis totalment en horari nocturn, és a dir, en la banda horària compresa entre les 
22:00 i les 6:00 hores, percebran en concepte de subfactor de nocturnitat del complement específic 
una quantitat equivalent al 25% del salari base del grup de titulació al qual pertanyin més el 
complement de destí assignat al lloc de treball, mentre la seva jornada es dugui a terme en horari 
nocturn. En el supòsit de persones que prestin els seus serveis parcialment en horari nocturn, 
percebran la quantitat proporcionalment corresponent en relació amb el percentatge exacte de 
jornada que realitzin en horari nocturn. En el cas que la prestació de serveis en horari nocturn sigui 
esporàdica o temporal es percebrà aquest import tan sols mentre duri l’assignació amb aquesta 
tipologia de jornada. En el cas del personal adscrit al cos de la Policia Local afectat per aquesta 
tipologia d’horari de forma habitual l’import d’aquest complement serà el que s’assenyala 



específicament per als llocs de treball del cos de la Policia Local en les condicions annexes d’aquest 
col·lectiu.

b.2)  Subfactor de festivitat: El personal que no té valorat aquest subfactor en el seu lloc de treball i 
presti els seus serveis, de forma habitual, constant i repetitiva en termes d’horari setmanal, els 
diumenges o els dies festius oficials del calendari laboral percebrà un complement de festivitat – com 
un subfactor del complement específic- corresponent a 24,07€ per diumenge o festiu treballat. En el 
cas del personal adscrit al cos de la Policia Local afectat per aquesta tipologia d’horari de forma 
habitual l’import d’aquest complement serà el que s’assenyala específicament per als llocs de treball 
del cos de la Policia Local.

El personal de neteja viària que per torn hagi de treballar el dia de celebració dels Grans Premis de 
Formula I i Motociclisme, Festa Major, podran demanar la seva retribució com a hores 
extraordinàries, al tractar-se d’un servei especial. En aquest cas, hauran de recuperar les hores del 
torn, la qual cosa podran realitzar mitjançant la deducció dels dies festius o bé treballant en aquest 
torn un altre dia, en aquests dos casos les hores a retornar seran el número d’hores abonades més el 
coeficient per hora festiva.

El personal de l'Ajuntament i Residència Can Dotras que treballi en torn de nit la nit del 24 i 31 de 
desembre,  en torn de matí o tarda el 25 de desembre i 1 de gener, i en torn de matí el 6 de gener, 
rebrà una gratificació de 107,27€ per cada dia treballat. 

El personal que realitzi una jornada inferior al 50% els dies assenyalats, rebrà la meitat de la 
gratificació.

b.3) Subfactor de prolongació de jornada: el personal comprès dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord 
que realitzi una jornada anual superior a l’establerta com a jornada ordinària de 37’5 hores setmanals 
de mitjana en còmput anual percebrà un complement de prolongació de jornada –com un subfactor 
del complement específic-. Aquest complement, que retribuirà la prolongació de jornada respecte a la 
jornada ordinària de l’Ajuntament, es percebrà prorratejada en 12 mensualitats, tret que la 
prolongació es dugui a terme de forma esporàdica. En aquest supòsit nomes es percebrà en el 
moment en què efectivament es dugui a terme.

b.4) Subfactor de turnicitat: El personal que no té valorat aquest subfactor en el seu lloc de treball i 
tingui una dedicació horària sotmesa a torns de matí/tarda/nit alternativament percebrà un import per 
aquest motiu que s’assenyala específicament per als llocs de treball del cos de la Policia Local, que 
s’inclourà en les 12 pagues ordinàries mensuals de l’any.

b.5) Subfactor d’especial dedicació: El personal que no té valorat aquest subfactor en el seu lloc de 
treball percebrà un import desglossat per aquest motiu que s’assenyala específicament per als llocs 
de treball del cos de la Policia Local, que s’inclourà en les 12 pagues ordinàries mensuals de l’any, i 
compensa la incompatibilitat per desenvolupar qualsevol tipus de treball diferent a l'habitual, llevat de 
tot allò que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques. 

b.6) Subfactor de guàrdies: les persones del Servei de Manteniment i Obres percebran un import 
mensual per aquest motiu, resultat de multiplicar el preu d’una hora extraordinària normal pels dies 
assignats de guàrdia durant el mes, més el preu de sis hores extraordinàries normals. La realització 
d’aquestes sis hores mensuals fora de la jornada habitual, es controlarà per part del responsable del 
Servei de manera trimestral. El personal del cos de la Policia Local sotmès a aquesta disponibilitat 
horària percebrà un import desglossat per aquest motiu que s’assenyala específicament per als llocs 
de treball del cos de la Policia Local afectats, que s’inclourà en les 12 pagues ordinàries mensuals de 
l’any.

b.7 ) Subfactor de direcció o responsabilitat: El personal que no té valorat aquest subfactor en el seu 
lloc de treball i ocupin un càrrec de direcció (gerència, responsables d’àrea o servei, escola d’adults, 
piscines, escola de música, UNED, ......), o de responsabilitat (brigada de jardineria, instal·ladors, 
operàries de neteja, obres, .....) percebran un import mensual tant sols mentre desenvolupin aquestes 
funcions.

b.8) Subfactor per conducció de vehicles “especials”: el personal del Servei de Manteniment, Obres i 



Neteja viària, que tinguin assignat la conducció d’un vehicle destinat al moviment de terres, camió 
cistella, camió ploma, escombradora, dúmper, bob-cat, etc. o  en tot cas que sigui diferent d’un 
turisme o vehicle tipus industrial (furgoneta) percebran un import que s’inclourà en les 12 pagues 
ordinàries mensuals de l’any, el qual compensa l'especial atenció en la conducció del mateix, així com 
el seu manteniment i adequada conservació. S’estableix un import de 65,70€ bruts mensuals per l’any 
2021. Aquesta quantitat serà actualitzada d’acord amb les Lleis de pressupostos.

c) Complement de productivitat: té com a finalitat retribuir l’especial rendiment, l’activitat 
extraordinària, l’interès o la iniciativa amb que el funcionari desenvolupa la seva feina. La quantia 
global la fixa el Ple municipal i la distribució individual la realitza l’Alcaldia, d’acord amb els criteris que 
s’estableixin. Els criteris pels quals es podrà assignar aquest complement són:

1. Encomana de funcions de categoria superior: aquesta seria una assignació de productivitat 
vinculada amb l’activitat extraordinària i que es retribuiria en supòsits especials de vacant del lloc de 
treball de categoria superior, que no es tingui previst cobrir, des del primer dia, sempre i quant la 
persona assumeixi una part o la totalitat de les funcions del lloc vacant de categoria superior. En el 
cas de la Policia Local, aquesta productivitat la percebran els agents que per motius del servei duguin 
a terme funcions de caporal.  Els agents que realitzin funcions de responsable del torn cobraran per 
cadascun dels dies en que tinguin aquesta responsabilitat un plus equivalent a l'import que resulti del 
prorrateig diari que cobra un caporal. 

2. Realització d’una activitat extraordinària fora de la jornada laboral: aquesta seria una assignació de 
productivitat vinculada a la realització d’una activitat extraordinària, no compresa dins les funcions 
ordinàries assignades al seu lloc de treball, que la persona duu a terme fora de la seva jornada 
laboral. L’assignació de la quantia corresponent s’establiria d’acord amb l’informe proposta emès pel 
responsable de l’àrea corresponent de la persona afectada, el qual detallaria el contingut de l’activitat 
extraordinària i la proposta de la quantia total de complement de productivitat a assignar, en funció 
dels resultats obtinguts i l’esforç emprat. Aquest informe, juntament amb la resolució administrativa 
d’assignació del complement, seran posats en coneixement dels representants sindicals del personal.

3. Complement variable de productivitat aplicat al personal d’Oficines, Policia i Can Dotras: s’aplicarà 
de forma de forma lineal independentment de la categoria professional del subjecte; per a treballadors 
de la plantilla amb una jornada de treball fixada entre el 50% i el 100% de la jornada laboral vigent. La 
seva aplicació a la nòmina del treballador es durà a terme seguint criteris estrictament de 
productivitat, tot valorant aspectes relatius a la qualitat del treball de la persona; grau d’implicació; 
assistència al lloc de treball; assoliment d’objectius, etc. L’import màxim a percebre per aquest 
concepte és de 437,94€ anuals per Oficines i Can Dotras i 903,06€ per la Policia. El reglament de 
l’aplicació d’aquest complement s’adjunta com ANNEX III.

Durant l’any 2021 es crearà una comissió, de la que en formarà part el Comitè, per tal de preparar els 
elements de valoració d’acord amb el model de la Diputació de Tarragona. 

d) Hores extraordinàries i serveis extraordinaris: tenen per objecte retribuir els serveis extraordinaris 
prestats fora de la jornada normal de treball. Té la consideració d’hora extraordinària cada hora de 
treball, degudament autoritzada, que es porti a terme de mes respecte de la durada màxima de la 
jornada ordinària de treball pactada en aquest Acord realitzada de manera voluntària amb caràcter 
excepcional i sempre per a la realització de treballs urgents i imprevistos.

En la mesura del possible, es prioritzarà la compensació dels serveis extraordinaris en temps de 
descans i, només quan, per motius de servei, no es puguin compensar en temps de descans, es 
compensaran econòmicament. Els responsables del diferents serveis de l’Ajuntament han d’adoptar 
les mesures necessàries per tal de vetllar perquè no es facin hores extraordinàries sense que estiguin 
justificades pel funcionament dels serveis.

Les hores extraordinàries s’hauran de compensar amb temps de descans sempre que les necessitats 
del servei ho permetin, d’acord amb la taula següent:

a) Una hora extraordinària efectuada en un dia laborable es compensarà amb 1 hora i 15 minuts de 
descans.

b) Una hora extraordinària efectuada entre les 22 i les 6 hores d’un dia laborable o de 6 a 22 hores en 



un dia festiu es compensarà amb 1 hora i 30 minuts de descans.

c) Una hora extraordinària efectuada entre les 22 i les 6 hores d’un dia festiu es compensarà amb 2 
hores de descans.

No obstant, el que preveu l’apartat anterior, quan no sigui possible la compensació horària, les hores 
extres s’abonaran econòmicament segons el que s’estableix a continuació:

a) El preu o quantia econòmica d’hora extraordinària suposarà un increment d’un 25% sobre el preu 
de l’hora normal.

b) El preu o quantia econòmica d’hora extraordinària nocturna i/o festiva suposarà un increment d’un 
50% sobre el preu d’hora normal.

c) El preu de l’hora normal resultarà de la suma dels conceptes fixes anuals del lloc de treball dividit 
pel número d’hores anuals.

Les hores extraordinàries seran computades mensualment i abonades en la nòmina del mes següent.

Les quatre hores extraordinàries realitzades pel personal de neteja d’equipaments durant els 
dissabtes, amb motiu d’absència del personal que per torn té assignat el servei, es compensaran per 
un dia festiu o per la quantia econòmica d’hora extra festiva corresponent, a elecció de l’empleat/da.

d) Les hores extraordinàries efectuades pel Servei de Manteniment i Obres en el marc dels  
esdeveniments programats principals  seran abonades a un preu fix de 24 €/hora. Aquestes hores 
seran retribuïdes a la nòmina del mes de setembre amb el concepte “Gratificació per 
esdeveniments principals” , o similar.

Esdeveniment Nombre d’hores
Fórmula 1 96
Moto GP 172
Festa Major 64

Total 332

e) Esdeveniments programats secundaris del Servei de M anteniment i Obres

S’estableix una categorització d’esdeveniments programats secundaris pel personal del Servei de 
Manteniment i Obres. 

Gener Activitat Nombre d'hores
 Parc de Nadal 30
Febrer Activitat  
 Carnaval 10
Març Activitat  
 Firastock 4
 Plantada popular 20
Abril Activitat  
 Sant Jordi 6
Maig Activitat  
 Fira del comerç 16
Juny Activitat  
 Final escoles 12
 Sant Joan 12
Juliol Activitat  
   
Agost Activitat  
   
Setembre Activitat  
 11 de setembre 4



Octubre Activitat  
 Festa de la Gent Gran 36
 Castanyada 6
Novembre Activitat  
  - -
Desembre Activitat  
 Festes de Nadal 28
 Total hores anuals 184

Per tal de cobrir aquests esdeveniments secundaris, es necessita un total de 184 h, que seran 
bescanviades a un còmput de una per dues.

Les hores que puguin sobrar d’un esdeveniment programat secundari podran destinar-se a la 
consecució dels objectius d’un altre esdeveniment programat secundari, en les mateixes condicions 
exposades en el present article.

La previsió de cobriment dels esdeveniments seran comunicats als treballadors amb un mínim d’un 
mes d’antelació a la celebració del mateix.

f) El complement personal transitori: inclourà superiors diferències retributives, que excedeixin de les 
determinades en les corresponents relacions de llocs de treball, essent un concepte sorgit de 
circumstàncies professionals molt variades, la quantia de la qual pot ser absorbida i compensada de 
forma gradual per increments retributius posteriors. 

La minoració màxima anual del complement personal transitori no podrà superar el 25% d’aquest 
complement.

Article 30. Domiciliació  i pagament de la nòmina

1. L’Ajuntament abonarà la nomina en l’entitat bancària o d’estalvis que la persona treballadora 
designi.

2. El sistema normal d’abonament de les retribucions es la transferència bancària, essent el justificant 
de la transferència el document considerat com a equivalent a la signatura per part de la persona de 
recepció de la nòmina. La data màxima per a l’ingrés de la nòmina als corresponents comptes 
bancaris del personal de la corporació serà abans de l’últim dia laborable de cada mes en el cas de 
les nòmines ordinàries i el dia 23 de juny i 23 de desembre en el cas de les nòmines extraordinàries.

3. A les nòmines s’especificarà el detall de totes les retribucions, incloses les gratificacions 
extraordinàries. Així mateix, ha d’estendre els rebuts de salari en els models oficials o bé substitutius 
degudament desglossats i amb especificació de les retencions practicades, prestacions de la 
Seguretat Social i bases per les quals es cotitza, amb lliurament la persona treballadora del duplicat 
del rebut.

Article 31. Meritació i liquidació

1. Les retribucions es meritaran i es faran efectives per mensualitats completes d’acord amb la 
situació i drets del personal referits al primer dia del mes a que corresponguin i ingressades com a 
màxim abans de l’últim dia laborable del mes al que merita.

La nòmina del mes de juny s’ha d’abonar conjuntament amb la paga extraordinària, previ a l’inici de la 
Festa Major de Montmeló, i la de desembre, conjuntament amb la paga extraordinària de Nadal, 
abans del 23 de desembre.

En els següents casos es liquidaran per dies:

a) El mes en que se produeixi l’ingrés o reingrés al servei actiu, en el d’incorporació per conclusió de 
llicències sense dret a retribució, i en aquell en que s’hagués fet efectiva l’adscripció a un nou lloc de 
treball, sempre que existeixin diferències retributives entre aquest i l’anterior.



b) En el mes en que s’iniciï el gaudi de llicències sense dret a retribució, i en el que sigui efectiu el 
passi a una situació administrativa diferent de la de servei actiu.
c) En el mes en que es cessi en el servei actiu, llevat dels supòsits de defunció o jubilació del 
personal subjectes a règims de pensions públiques que es meritin per mensualitats completes, des 
del primer dia del mes següent al del naixement del dret.

2.- Quan el temps de serveis prestats fins al dia en que es meriti la paga extraordinària no 
comprengui la totalitat dels sis mesos immediatament anteriors als de juny o desembre en el cas del 
personal laboral, i maig i novembre en el cas del personal funcionari, l’import d’aquella es reduirà 
proporcionalment.

Article 32. Indemnitzacions per raó de servei

1. Son els imports que s’estableixen en cas que el personal d’aquesta corporació hagi de 
desplaçar-se per motius relacionats amb el seu lloc de treball.

2. Les quantitats que s’abonaran per aquest concepte (dietes i desplaçaments) s’abonaran d’acord 
amb allò establert en cada moment en la normativa vigent sobre funció publica, amb el criteri ordinari 
que tot desplaçament s’haurà de fer, sempre que sigui possible, amb transport públic i fent us de 
targes multi-viatges.

En els desplaçaments que, per raó del servei, excepcionalment es realitzin en cotxe o motocicleta 
propietat de l’empleat/da que es trasllada, s’abonarà l’import del quilometratge realitzat segons la 
normativa vigent o del bitllet o passatge utilitzat, així com l’abonament d’estacionaments i peatge 
d’autopistes si fossin necessaris.

Per percebre l’import de la indemnització, el treballador/a ha de justificar la despesa realitzada 
presentant els justificants dels pagaments signats pel seu responsable directe.

3. La percepció de les dietes i indemnitzacions previstes al paràgraf següent serà com a màxim de 
l’import que s’assenyala, si bé es percebran les quantitats degudament justificades, amb els rebuts 
que en justifiquin el seu import. Es tindrà dret a percebre una dieta de manutenció amb l'import que 
es justifiqui en el rebut que s’acompanyi, quan es realitzin funcions o activitats de formació fora del 
municipi i aquestes activitats finalitzin més enllà de les 14:59 hores.

4. Es percebran les quantitats cobrant la totalitat de l'import a part del quilometratge, aparcaments i 
rebuts d’autopista amb l’aportació obligatòria dels justificants necessaris per el seu cobrament, amb 
l'import màxim que s’assenyala a continuació en relació a les despeses degudament justificades.

Concepte Dieta per allotjament Dieta per manutenció Dieta sencera
Import màxim dieta A càrrec de l'Ajuntament 24,00 euros 90,00 euros

El preu del quilòmetre serà de 0’30 euros. 

5. El personal que ocupi un lloc de treball amb incompatibilitat i per la realització de les funcions sigui 
preceptiva la seva col·legiació, tindrà dret a l’abonament de la quota que hagi satisfet al col·legi 
professional corresponent. La petició s’haurà de realitzar per escrit acompanyada del justificant de 
l’abonament de la quota i d’una declaració jurada de no incomplir la llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Article 33. Retribucions en situació de llicència p er malaltia

1. El personal de l’Ajuntament de Montmeló i dels seus organismes autònoms quan es trobi en els 
supòsits que donen lloc a la concessió d’una incapacitat temporal, percebran un complement 
retributiu que, sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat Social, arribarà fins un màxim 
del cent per cent de les seves retribucions prèvies a l’inici de la incapacitat temporal. En supòsits 
d’incapacitats de llarga durada l’esmentat complement es deixarà d’abonar en el moment que 
l’empleat passi a situació d’incapacitat permanent.

2. Per tal de justificar la situació d’incapacitat, el personal té un termini de tres dies naturals 



immediatament posteriors a la data de la incapacitat per presentar el document justificatiu emès pel 
metge o metgessa al departament de Recursos Humans, i un termini de vint-i-quatre hores per 
presentar el document d’alta mèdica.

3. Les pagues extraordinàries es complementaran fins el cent per cent en els casos d'incapacitat 
temporal, maternitat i paternitat.

TÍTOL TERCER

CONDICIONS SOCIALS

Article 34. Fons social

1. El fons social té per objecte:
- Les ajudes d'escolaritat i mèdic sanitàries
- Els incentius a la jubilació anticipada o excedència voluntària

2. Les ajudes d'escolaritat i mèdic sanitàries tenen la finalitat d'atendre a les necessitats del personal 
segons el seu reglament específic que s’adjunta com ANNEX IV. 

3. Els incentius a la jubilació anticipada o excedència voluntària es regulen a través d'un Pla de 
racionalització elaborat per l'Ajuntament de Montmeló que haurà de ser aprovat pel Comitè Unitari.

4. Cada any en els pressupostos s'assignarà una quantitat de fons social. En cas de no esgotar-se la 
partida corresponent, el romanent no incrementarà la partida per l'any següent. La distribució 
d'aquesta quantitat la regula el Reglament de fons social elaborat pel Comitè Unitari.

5. Pròtesis malmeses en acte de servei . S'acorda que les pròtesis malmeses durant la jornada 
efectiva de treball i no atribuïbles a un mal ús, es renovaran a càrrec de l'Ajuntament i al marge del 
Fons social, sempre que s'adjunti un informe del responsable del servei corroborant els fets."

Article 35. Bestretes i avançament de nòmina

1. L’Ajuntament atendrà a totes les peticions de bestretes del personal inclòs en l’àmbit d'aplicació 
d’aquest Acord que es trobin en situació de servei actiu i d’alta en la nomina de la corporació. Aquesta 
sol·licitud s’efectuarà mitjançant instància raonada i dirigida a l’alcalde el qual ho concedirà o 
denegarà en un termini màxim de 10 dies. En cas de no ser concedida, es comunicarà al treballador 
els motius de la denegació.

Per sol·licitar i concedir una altra bestreta, serà requisit indispensable no tenir-ne una altra de 
pendent.

2. La quantia de les bestretes i el termini màxim de reintegrament seran els següents:
− Fins a una mensualitat: durant els 6 mesos posteriors a la concessió en quantitats 

proporcionals.
− Fins a dues mensualitats: durant els 12 mesos posteriors a la concessió en quantitats 

proporcionals.

3. Les bestretes es concediran sense interessos. El reintegrament s’efectuarà mitjançant una 
deducció de les retribucions de l’interessat al llarg dels mesos posteriors a la concessió, en quantitats 
proporcionals a la quantia de la bestreta concedida. Amb independència del termini màxim esmentat 
de sis o dotze mensualitats, els beneficiaris de la bestreta podran cancel·lar la quantitat pendent en el 
moment que considerin adient o en els mesos de percepció de les pagues extraordinàries de Nadal i 
juny.

4. L’import de la bestreta es cotitzarà per la diferencia entre l’interès pagat (0%) i l’interès legal vigent 
en el període i se li aplicarà la retenció de l'Impost de la renda de les persones físiques, al ser 
considerat retribució en espècie subjecte a ingrés a compte.



5. En supòsits d’extrema gravetat que comportin greus dificultats econòmiques i que hagin estat 
ocasionats per catàstrofes climatològiques, incendis o accidents, el personal comprès en l’àmbit 
d'aplicació d’aquest Acord podrà sol·licitar un ajut extraordinari, l'import del qual es valorarà a la 
Comissió de control i seguiment.

Article 36. Assistència jurídica i responsabilitat civil

1. L’ Ajuntament garanteix l’assistència jurídica gratuïta al personal que la precisi a causa de 
conflictes amb tercers derivats de la prestació del servei.

2. L’Ajuntament ha de garantir la cobertura de la responsabilitat civil, amb cobertura de fiances, 
defensa jurídica especialitzada i costes processals, de tot el personal municipal compresos en l’àmbit 
d'aplicació d’aquest Acord, sempre que s’esdevingui com a fruit de la realització de qualsevol actuació 
que aquest personal porti a terme en relació amb les funcions assignades o que li hagi estat 
encomanada, ja sigui dins o fora del centre de treball o in itinere, sens perjudici de poder exercir el 
dret de repetició quan legalment s’escaigui. L’Ajuntament es farà càrrec, per si mateix o mitjançant la 
cobertura d’una pòlissa d’assegurances establerta per a aquest propòsit, d’aquesta responsabilitat 
civil.

3. Queden exceptuats en casos en que l’empleat/da sigui condemnat com a responsable per 
imprudència temerària amb infracció de reglaments, negligència o ignorància inexcusable, dol, mala 
fe o per infracció o incompliment voluntari de normes.

Article 37. Pòlissa d’assegurança de mort i invalid esa

1. L’Ajuntament mantindrà contractada per a tot el personal funcionari, laboral i membres de la 
corporació una pòlissa d’assegurança per mort i incapacitat per accident, les 24 hores del dia, els 366 
dies a l’any i en tot el món. El personal afectat tindrà dret a unes indemnitzacions pels imports que 
s’assenyalen a continuació:
- Mort per accident: 80.000’00 €
- Invalidesa permanent absoluta: 85.000’00 €
- Invalidesa permanent total: 55.000’00 €

2. Les condicions generals establertes en la pòlissa de l’assegurança de Vida es facilitaran a la 
representació sindical.

Article 38.  Instal·lacions municipals

1. El personal de l’àmbit d'aplicació d’aquest Acord, amb una antiguitat mínima de 12 mesos a 
l’Ajuntament i els seus familiars fins a primer grau d’afinitat o consanguinitat tindran dret a accedir 
gratuïtament als serveis d’esports, d’ensenyament, de joventut i de cultura que promogui aquest 
Ajuntament sempre i quan ho sol·licitin i la seva situació econòmica no els permeti l’accés (quan la 
renta per càpita de la família no superi el 75 per cent del SMI).

Així mateix tindran dret a accedir a les activitats organitzades per l'Ajuntament amb els descomptes 
establerts pels residents al municipi.

2. El personal del servei d’esports i els membres del cos de la Policia Local tindran accés gratuït a 
totes les instal·lacions esportives municipals per manteniment de la seva forma física, adequant-se i 
respectant els horaris i la planificació pròpia de les instal·lacions.   
La resta del personal amb una antiguitat mínima de 12 mesos a l’Ajuntament i Residència Can Dotras 
gaudirà del 50% de bonificació de l'import per a l'accés.

3. El personal al servei de l'Ajuntament, amb una antiguitat mínima de 12 mesos a l’Ajuntament i els 
seus familiars fins a primer grau d’afinitat o consanguinitat gaudiran del 50 per cent de bonificació de 
l'import per l’accés a les instal·lacions de les piscines municipals, adequant-se i respectant els horaris 
i la planificació pròpia de les instal·lacions.

TÍTOL QUART



SELECCIÓ, PROMOCIÓ, I FORMACIÓ

Article 39. Ofertes d’ocupació publica

1. L’actuació en matèria d’ocupació a l’Ajuntament de Montmeló en relació amb l’accés a l’ocupació 
publica, promoció i carrera professional, es regiran pels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
Igualment s’impulsaran els processos que permetin la progressió en la carrera professional i 
promoció interna, d’acord amb els mateixos principis.

2. Durant la vigència d’aquest Acord s’adoptaran les mesures necessàries per tal que la incorporació 
de personal a la corporació es realitzi mitjançant la superació de processos selectius derivats de les 
ofertes publiques d’ocupació que permetin l’adquisició de la condició de funcionari de carrera o laboral 
fix d’acord amb la tipologia de llocs a desenvolupar.

3. Les ofertes publiques d’ocupació que anualment aprovi la corporació integraran la cobertura de les 
places susceptibles de ser ofertes de l’Ajuntament.

Article 40. Selecció i accés 

1. Els sistemes i processos selectius seran els previstos legalment i es portaran a terme mitjançant 
les proves i els procediments assenyalats al Títol IV, Capítol I, del TREBEP i a la normativa que el 
desenvolupi o el substitueixi.

2. Amb caràcter general, l’accés es farà pel sistema de concurs oposició, excepte per als grups 
Agrupació Professional, que serà concurs.

3. La selecció per concurs oposició consisteix en la superació de les proves corresponents i en la 
valoració dels mèrits determinats objectivament. La fase de concurs dels processos selectius que es 
portin a terme pel sistema de concurs oposició es valorarà, com a màxim, en un 35% de la puntuació 
global de tot el procés selectiu, llevat en els casos d’ofertes de consolidació d’ocupació temporal, que 
podrà ser superior.

4. Els procediments selectius poden incloure proves sobre coneixements teòrics i pràctics; incloent 
proves mèdiques i/o físiques, tests o qüestionaris d’aptitud professional, entrevistes i altres que de 
forma objectiva ajudin a determinar els mèrits i la capacitat dels aspirants idonis en relació amb els 
llocs de treball a ocupar recollits a la relació de llocs. També es poden fer proves alternatives dins 
d’una mateixa categoria en relació amb l’especialitat del lloc de treball. Per a les categories que es 
determinin podran incorporar la superació d’un curs selectiu teòric i/o pràctic.

5. En la composició dels tribunals o òrgans similars de selecció de personal figurarà com a membre 
un representant dels òrgans de representació del personal públic, amb veu i sense vot. Es vetllarà 
perquè aquest representant estigui en condicions d’apreciar l’adequació del candidat al lloc de treball.

Article 41. Relació de llocs de treball

1. La relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Montmeló estableix per a cada lloc de treball tipus, 
les següents especificacions:
a) la denominació i el seu enquadrament orgànic.
b) les característiques essencials del lloc, incloent les funcions atribuïdes (fitxa descriptiva) i els 
factors del lloc (dedicacions especials, condicions de treball,...).
c) els requisits exigits per ocupar-lo (titulació, formació,...).
d) la forma de provisió.
e) les característiques retributives.
f) el nivell de classificació.

2. La corporació facilitarà a tot el personal o representant dels treballadors que ho sol·liciti, la definició 
corresponent del seu lloc de treball i les seves funcions específiques.

Article 42. Promoció interna



1. La promoció interna que consisteix en el canvi de la categoria professional es un dels instruments 
indispensables per aconseguir un major grau de professionalització de la plantilla i un increment de 
les capacitats i oportunitats professionals del personal públic i, per tant, es potenciaran tots els 
mecanismes legals de promoció.

2. Es garanteix la promoció interna a tot el personal públic de la corporació amb una antiguitat mínima 
de 2 anys en el cos o escala al qual pertanyen, si acompleixen amb els requisits exigits a la 
convocatòria de que es tracti i superin els corresponents processos selectius.
  
3. Als efectes indicats i per tal de garantir la promoció interna, que consisteix en l’ascens de grup o 
subgrup, en el marc dels processos selectius del total de places convocades de cada grup o subgrup 
es garantirà, sempre que sigui possible pel nombre de places a convocar, la reserva d’un màxim del 
50% i un mínim del 20% de les places.

4. El torn lliure i el de promoció interna corresponents a una mateixa categoria, escala o especialitat 
podran formar part del mateix procés selectiu, a l’efecte d’agilitar i simplificar el procediment 
administratiu, sens perjudici del tractament diferenciat de les proves d’un torn o de l’altre. En el cas 
que el nombre d’aspirants que superin els processos selectius sigui inferior al de places convocades 
en algun dels torns, el nombre resultant de vacants es pot incorporar del torn de promoció interna al 
lliure i a l’inrevés.

5. En els processos de cobertura de vacants, la corporació promourà mesures que intensifiquin les 
accions de promoció interna del seu personal degudament capacitat per ocupar els llocs de treball 
vacants. A aquests efectes i per al cas de les agrupacions professionals, es reconeixerà el certificat 
d’escolaritat, o be el d’equivalència del certificat d’estudis primaris expedit amb anterioritat a la 
finalització del curs 75/76 o capacitació provada en relació amb el lloc de treball exclusivament quan 
s’accedeixi per canvi de destinació (promoció horitzontal i trasllat), així com, en les convocatòries de 
promoció al grup C, la possibilitat de substitució del requisit de la titulació pel de l’antiguitat en els 
termes legalment previstos.

6. La promoció interna s’efectuarà ordinàriament pel procediment selectiu de concurs i 
concurs-oposició. No obstant això, per a la promoció dels grups de titulació corresponents a les 
agrupacions professionals i grups C, i sempre que els aspirants hagin superat amb aprofitament els 
cursos acreditatius dels requisits de formació acadèmica necessària per a poder-hi concórrer, les 
proves de l’oposició estaran vinculades a la superació de proves de caràcter teòric o pràctic 
vinculades a les funcions pròpies de la plaça convocada.

7. Per tal de fomentar la promoció interna en el marc dels processos selectius, la Comissió paritària 
de seguiment i control d’aquest Acord determinarà les mesures que puguin incorporar-se a les 
corresponents convocatòries per assolir aquesta finalitat.

Article 43 Formació

1. De conformitat amb la normativa vigent i amb la finalitat de facilitar la seva formació i promoció 
professional el personal afectat per aquest Acord te dret a la realització de cursos de perfeccionament 
professional i l’accés a cursos de reconversió i capacitació professional, organitzats per 
l'Administració publica o organismes públics o privats, tot això amb la participació de la representació 
del personal. En aquest sentit, l’Ajuntament de Montmeló, col·laborarà conjuntament amb la 
representació del personal en la formació del seu personal, elaborant polítiques de:

a) Formació del personal per a l’adaptació a un nou lloc de treball o a les noves exigències d’aquest 
lloc de treball.
b) Formació i desenvolupament per facilitar l’aprenentatge dels coneixements, habilitats i actituds 
associades al perfil competencial associat en cada moment al respectiu lloc de treball.
c) Formació per facilitar la carrera professional dins de la corporació, incloent-se dins d’aquesta la 
promoció interna des dels grups inferiors als grups immediatament superiors.
d) Reciclatge i capacitació professional.

2. Anualment s’aprovarà un Pla de formació de personal que recollirà de forma planificada els 
objectius de la formació, les accions i cursos que s’han de realitzar, els recursos i els criteris d’accés, i 



es procedirà a la seva publicació en la forma i mesures pertinents. Els criteris de selecció de l’alumnat 
seran de caràcter objectiu i en tot cas s’adequaran a les tipologies de formació enunciades.

3. La Comissió paritària de seguiment i control de l’Acord participarà en l’elaboració i seguiment del 
Pla de formació anual del personal.

Pel que fa a la formació externa també participarà en el seguiment dels criteris per a la concessió 
d’ajudes o finançament dels cursos de postgrau.

4. D’acord amb el Pla de formació continuada es facilitarà l’assistència als cursos de formació 
continua. Es podran establir plans específics de formació adreçats al personal afectat per una mesura 
de reorganització del treball que suposi reassignació d’efectius o reconversió de llocs de treball.

5. L’Ajuntament, a traves del Consorci per a la Normalització Lingüística de Montmeló, continuarà 
proporcionant els instruments adequats per potenciar el coneixement de la llengua i cultura catalanes. 

6. Les accions formatives individuals, contemplades en el Pla de Formació, i que tenint relació amb 
les pròpies funcions, hagin estat autoritzades a petició de l’interessat, seran abonades per 
l’Ajuntament de Montmeló i Residència Can Dotras fins a les quantitats següents per curs:

- Es farà càrrec de la quota íntegra  d’inscripció de cursos fins a 70 €.
- A partir d’aquest quantitat es farà càrrec del 50% del cost, fins un màxim de 660 €.

En tot cas comportarà que el temps d’assistència en horari laboral li compti com a treballat.

En cas que el treballador abandoni la Corporació en un termini inferior a dos anys des de l’acabament 
d’una acció formativa individual i bonificada haurà d’indemnitzar el 50% de la quantitat rebuda.

TÍTOL CINQUÈ

SITUACIONS ADMINISTRATIVES  

Article 44. Excedències

1. Les excedències a que tindrà dret el personal inclòs dins l’àmbit d'aplicació d’aquest Acord seran 
els que estableixi en cada moment la normativa vigent en matèria de funció publica d'aplicació al 
personal funcionari de les administracions locals de Catalunya. Aquests excedències seran 
actualitzades en cada moment que es produeixi una modificació al respecte.

No es poden acumular dos períodes d’excedència en el cas que s’esdevingui una nova causa. Si 
durant el període d’excedència un nou subjecte causant dona dret a un altre període d’excedència, 
l’inici d’aquest posa fi al primer.

L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten llurs serveis en el sector públic 
per raó d’un mateix fet causant nomes es permès, amb l’autorització prèvia, si ho sol·liciten d’una 
manera expressa els interessats i si no afecta el funcionament dels serveis.

Les excedències per a tenir cura d’un fill o filla o de familiars son incompatibles amb l’autorització de 
compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini d’excedència.

Si un cop finida la causa que ha originat la declaració de l’excedència voluntària la persona afectada 
no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per 
interès particular.

En el cas d’excedència voluntària per raó de violència de gènere, l'Administració ha de notificar a la 
persona afectada, amb un mes d’antelació, que fineix l’excedència i que disposa d’un mes, a comptar 
del finiment de l’excedència, per a demanar-ne l’ampliació o per a reincorporar-se.



2. En el moment de signatura de l’Acord, les excedències a les que es pot acollir el personal de 
l’Ajuntament de Montmeló i Residència Can Dotras, sempre i quan no es contradigui la legislació 
vigent son:

1. L’excedència voluntària per a tenir cura d’un fill o filla, es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir 
del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l’adopció o l’acolliment. 
Aquesta excedència te una durada màxima de tres anys, a comptar de la data del naixement o de la 
sentencia o la resolució judicial en el cas d’acolliment o adopció.

El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau 
personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el període d’excedència la 
persona afectada te dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la 
persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals 
sobre aquest fins al cessament o fins al moment en que es resolgui la convocatòria de provisió 
corresponent.

El personal en aquesta situació podrà participar en els cursos de formació que convoqui 
l'Administració.

2.  L’excedència voluntària per a tenir cura de familiars, es pot sol·licitar per a tenir cura d’un familiar 
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i que no 
pugui exercir cap activitat retribuïda.

Aquesta excedència pot ésser atorgada per un període mínim de tres mesos i màxim de tres anys. El 
període concret d’excedència es determinat segons l’acreditació del grau de dependència i la durada 
estimada d’aquesta.

El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau 
personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el tot el període d’excedència 
la persona afectada te dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si 
la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals 
sobre aquest fins al cessament o fins al moment en que es resolgui la convocatòria de provisió 
corresponent.

3. L’excedència voluntària per agrupació familiar, es pot concedir sense el requisit d’haver prestat 
serveis efectius en qualsevol de les administracions publiques durant el període establert als 
funcionaris el cònjuge dels quals resideixi en una altra localitat per haver obtingut i estar acomplint un 
lloc de treball de caràcter definitiu com a funcionari de carrera o com a laboral fix en qualsevol de les 
administracions publiques, organismes públics i entitats de dret públic que en depenen o hi estan 
vinculats, en els òrgans constitucionals o del poder judicial i òrgans similars de les comunitats 
autònomes, així com a la Unió Europea o en organitzacions internacionals. Els qui estan en situació 
d’excedència voluntària per agrupació familiar no meriten retribucions, ni els es computable el temps 
que estiguin en aquesta situació als efectes d’ascensos, triennis i drets en el regim de Seguretat 
Social que els sigui aplicable.

4. L’excedència voluntària per violència de gènere, s’atorga a les dones víctimes de la violència de 
gènere per a fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència social integral, sense haver 
d’haver prestat un temps mínim de serveis previs i sense que sigui exigible termini de permanència 
en la mateixa. Durant els sis primers mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball que ocupessin, 
essent computable aquest període als efectes d’antiguitat, carrera i drets del regim de Seguretat 
Social que sigui d'aplicació.

Quan les actuacions judicials ho exigissin es podrà prorrogar aquest període per tres mesos, amb un 
màxim de divuit, amb idèntics efectes als assenyalats anteriorment, a fi de garantir l’efectivitat del dret 
de protecció de la víctima. Durant els dos primers mesos d’aquesta excedència l’empleada tindrà dret 
a percebre les retribucions integres i, si escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

5. L’excedència voluntària per interès particular, es pot sol·licitar quan s’hagin prestat serveis efectius 
en qualsevol de les Administracions Publiques per un període mínim de cinc anys immediatament 
anteriors. La concessió de la present excedència resta subordinada a les necessitats del servei 
degudament motivades. No podrà declarar-se quan a l’empleat/da públic/a se li instrueixi un 



expedient disciplinari. Procedeix declarar d’ofici l’excedència voluntària per interès particular quan, 
finalitzada la causa que va determinar el passi a una situació diferent a la de servei actiu, 
s’incompleixi l’obligació de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini establert 
reglamentàriament.
El personal que es trobi en aquesta situació no te dret a percebre retribucions, ni li serà computable el 
temps de permanència en l’esmentada situació a efectes d’ascens, triennis i drets en el regim de la 
Seguretat Social que li siguin d'aplicació.

6.  L’excedència voluntària per incompatibilitat, es concedeix si els funcionaris públics es troben en 
situació de servei actiu en un altre cos o una altra escala de qualsevol de les administracions 
publiques o passen a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic, sempre que no els 
correspongui de quedar en una altra situació i llevat que hagin obtingut l’autorització pertinent de 
compatibilitat, d’acord amb la legislació d’incompatibilitats. L’òrgan competent pot concedir 
automàticament i d’ofici aquest tipus d’excedència.
El personal que es trobi en aquesta situació no te dret a percebre retribucions, ni li serà computable el 
temps de permanència en l’esmentada situació a efectes d’ascens, triennis i drets en el regim de la 
Seguretat Social que li siguin d'aplicació.

TÍTOL SISÈ

SEGURETAT I SALUT PÚBLICA

Article 45. Prevenció de riscos laborals

La prevenció de riscos laborals es una de les prioritats essencials de la política de recursos humans 
de l’Ajuntament de Montmeló i dels delegats/ades sindicals signants d’aquest Acord, per la qual cosa 
acorden les mesures concretes següents per complir el que disposa la normativa sobre prevenció de 
riscos laborals:

1. L’empleat/da te dret a una protecció eficaç de la seva integritat física i psíquica, a una adequada 
política de seguretat i salut laboral i a observar i posar en pràctica les mesures de prevenció de risc 
que s’adoptin legalment i reglamentàriament. 

2. Es obligatori per a tot el personal de la corporació l’ús de tots els mitjans de seguretat i equips de 
protecció individual posats a la seva disposició. L'incompliment d’aquesta obligació motivarà 
l’aplicació del regim disciplinari i les corresponents sancions.

3. El Comitè de Seguretat i Salut serà competent per dur a terme informes d’estudis, anàlisis i 
propostes relatives a seguretat (espai de treball, esforços físics i mentals, mitjans de treball...), 
higiene (vestuaris i serveis sanitaris, sorolls, ventilació, il·luminació, temperatura i humitat....), salut 
laboral (sanitat, vigilància de la salut...) i aquelles que li atribueix la normativa vigent, amb la 
participació de tècnics aportats per las parts integrants del Comitè de Seguretat i Salut.

El nombre de delegats de prevenció es determinarà d’acord amb l’escala següent:
a) Fins a 49 treballadors: 1 delegat de prevenció.
b) De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció.
c) De 101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció.
d) De 501 a 1000 treballadors: 4 delegats de prevenció.
e) De 1001 a 2000 treballadors: 5 delegats de prevenció.
f) De 2001 a 3000 treballadors: 6 delegats de prevenció.
g) De 3001 a 4000 treballadors: 7 delegats de prevenció
h) A partir de 4001 treballadors: 8 delegats de prevenció.

4. L’Ajuntament de Montmeló elaborarà una relació semestral dels accidents laborals produïts, i de 
les baixes que es produeixin a l’Ajuntament, que serà lliurada al Comitè de Seguretat i Salut. Dels 
accidents laborals se’n realitzarà l’oportuna investigació i seguiment de les mesures a aplicar per 
evitar que es tornin a produir amb la participació dels tècnics en prevenció i dels delegats/ades de 



riscos laborals.

Article 46. Obligacions especifiques

S’acorden les següents mesures concretes per complir el que disposa la normativa vigent:

1. Oferir, en el moment d’accés a la funció publica, un reconeixement mèdic amb la finalitat d’avaluar 
la incidència dels riscos del lloc de treball a ocupar així com una vigilància de la salut en intervals 
periòdics a tots els treballadors de l’Ajuntament, d’acord amb el que marqui el Servei de Prevenció 
designat per l’Ajuntament en funció dels riscos assignats a cada lloc de treball. Aquest reconeixement 
serà obligatori per al personal en els supòsits establerts a l’article 22.1 de la Llei 31/1995, de 
prevenció de riscos laborals.

2. Treballar en la implantació a cada centre de treball d’un pla d’emergència que concreti les 
possibles situacions i les mesures a adoptar, especialment en primers auxilis, lluita contra incendis i 
evacuació del personal. El pla s’actualitzarà en els supòsits que el mateix pla prevegi i sempre que es 
modifiquin substancialment l’ocupació i la distribució de l’espai.

3. L’Ajuntament, amb el coneixement del Comitè de Seguretat i Salut, designarà el personal 
encarregat de les mesures d’emergència. Les persones designades gaudiran de la formació i dels 
mitjans necessaris per a desenvolupar la seva tasca. Aquesta formació anirà a càrrec de l’Ajuntament 
i serà especifica, adequada i suficient.

4. Treballar en el manteniment de les avaluacions inicials de riscos de tots els centres de treball i 
realitzar les avaluacions en aquells centres de nova creació.

5. Elaborar un pla de prevenció integral que vetlli per l’aplicació de les mesures correctores adients 
per a eliminar els riscos i, en el cas de no ser possible, reduir-los al màxim.

6. Proporcionar al personal la formació necessària per a la correcta prevenció dels riscos del seu lloc 
de treball, preferentment en el propi centre de treball. S’utilitzarà una metodologia pràctica i es 
buscarà la implicació activa del personal en la prevenció.

7. Donar una formació bàsica sobre prevenció de riscos laborals a tots els delegats i delegades de 
prevenció.

8. L’Ajuntament garantirà la protecció de la salut dels treballadors i les treballadores que per les seves 
característiques personals siguin especialment sensibles als riscos derivats del lloc de treball. Amb 
aquesta finalitat s’adoptaran les mesures de prevenció, protecció o adaptació necessàries.

9. L’Ajuntament elaborarà una relació semestral d’accidentalitat laboral, que serà lliurada al Comitè de 
Seguretat i Salut Laboral. El servei de prevenció portarà a terme el seguiment i la investigació 
d’aquests accidents.

10. Cada centre de treball amb mes de 10 treballadors tindrà una farmaciola sanitària d’urgència 
degudament equipada i amb els mitjans suficients per prestar les primeres atencions.

11. L’Ajuntament de Montmeló facilitarà a tot el seu personal els equips de protecció individual i el 
vestuari que en funció de les tasques assignades al seu lloc de treball els pugui correspondre, tant pel 
que fa a la tipologia d’equipaments com a la quantitat. Es obligatori dur posada la roba de treball i/o 
uniforme durant la jornada laboral. En el cas de la Policia Local, s’aplicarà el que estableixi el seu 
Reglament intern de funcionament pel que fa al tema de l'uniformitat. 

12. Cada any el personal de la corporació podrà sotmetre’s a una revisió mèdica amb caràcter 
voluntari, llevat que el servei de prevenció de riscos laborals i amb l’informe previ favorable de la 
comissió de seguiment proposi una altra periodicitat i l’Ajuntament així ho acordi. De la metodologia 
de la revisió, així com de les proves que la integren per a cada sexe i col·lectiu –que seran 
concretament una analítica de sang i orina, una revisió mèdica general i un electrocardiograma a les 
persones de més de 40 anys-, serà informat el Comitè de Seguretat i Salut. En qualsevol cas aquesta 
revisió mèdica anirà a càrrec de l’Ajuntament de Montmeló i serà totalment confidencial.



13. L’Ajuntament i els delegats/ades de prevenció vetllaran pel control del compliment periòdic de les 
obligacions generades arran del Decret 399/2004, de 5 d’octubre, que crea el registre de comitès de 
seguretat i salut i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 
prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut.

14. Per tal de garantir la seguretat del propi personal així com de la ciutadania com a usuària de 
serveis, es podran dur a terme controls aleatoris d’alcoholèmia i de consum d’estupefaents a tot el 
personal de l’Ajuntament de Montmeló i Residència Can Dotras.

Article 47. Pla d’Igualtat

El Ple de l’Ajuntament de Montmeló en sessió celebrada el 28 de juny de 2020 va aprovar el II Pla 
intern d’igualtat de tracte d’oportunitats de l’Ajuntament de Montmeló 2020-2024. 

Representants de l’Ajuntament i del personal formen part de la comissió d’igualtat i han de vetllar per 
la consecució dels objectius generals del Pla.

TÍTOL SETÈ 

DEL RÈGIM DE L’EXERCICI DEL DRET DE SINDICACIÓ, ACC IÓ SINDICAL, REPRESENTACIÓ, 
PARTICIPACIÓ, REUNIÓ I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DELS TREBALLADORS DE 
L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.

CAPÍTOL I

DEL DRET A LA SINDICACIÓ: CONTINGUT I PROTECCIÓ D’A QUEST

Article 48. Dret a la sindicació

El personal públic local té dret a sindicar-se lliurement en defensa i promoció dels interessos 
professionals, econòmics i socials que com a empleats/ades els hi són propis.

Article 49. Dret a l’afiliació

1.- Pels fins de l’article anterior, el personal públic local podrà afiliar-se lliurement a les centrals 
sindicals de treballadors que estiguin legalment constituïdes. Aquest dret és extensible al personal 
públic local, membre de cossos armats de caràcter no militar.

2.- Aquestes centrals sindicals gaudiran de plena independència respecte de les autoritats, òrgans i 
jerarquies de l’Administració Pública, tenint dret a protecció legal contra tot acte de ingerència 
d’aquestes últimes.

Article 50. Protecció del dret a la sindicació

1.- Les Entitats Locals dispensaran l’adequada protecció al personal públic al seu servei contra tot 
acte antisindical de discriminació o demèrit relacionat amb la seva feina.

2.- Aquesta protecció s’exercirà especialment contra tot tipus d’accions que persegueixin:

a) Influir en les condiciones de treball de l’empleat per a que aquest no s’afiliï a una central sindical o 
per a que deixi de ser membre d’aquesta.
b) Esperonar o relegar en el seu treball a un empleat públic local, perjudicar-li de qualsevol forma, a 
causa de la seva pertinència a una central sindical o de la seva participació a les activitats pròpies 
d’aquesta organització.
c) Subjectar el treball públic local a la condició de la no afiliació a una central sindical o a la exigència 
de causar baixa a aquesta.

Article 51. Garanties



Els drets reconeguts al personal públic local en aquest títol, s’exercitaran amb el respecte degut a les 
persones i els béns procurant no interferir la bona marxa del treball i l’atenció de les necessitats del 
servei.

CAPÍTOL II

DEL DRET A L’ACCIÓ SINDICAL DEL PERSONAL PÚBLIC LOC AL: CONFIGURACIÓ, ÀMBIT i 
SUBJECTES D’AQUESTS.

Article 52. Llibertat sindical

El personal públic local dins o fora del seu servei a l’Entitat respectiva, tenen dret a dedicar-se a la 
corresponent acció sindical, en el lliure exercici i desenvolupament del seu dret de sindicació.

Article 53. Centre de treball

1.- Als efectes de l’article anterior, s’entendrà com àmbit material immediat per a l’acció sindical en les 
Entitats Locals, el centre de treball, considerant-se com a tal, tant les seus d’aquestes Entitats, com 
qualsevol altra dependència, establiment, local o centre de treball a aquestes corresponent, que es 
trobi ubicat en seu físicament distinta.

2.- Als mateixos efectes a que es refereix l’apartat anterior es considera com marc organitzatiu 
necessari per a l’activitat sindical en les Entitats Locals, el que conformen les corresponents Seccions 
Sindicals de les Centrals Sindicals més representatives al Sector de l’Administració Local Catalana.

Article 54. Seccions sindicals 

El personal públic local afiliat a Centrals Sindicals legalment reconegudes podran constituir Seccions 
Sindicals a les respectives Entitats on presten servei, això de conformitat amb allò disposat en aquest 
títol.

Article 55. Acreditació de les seccions sindicals

Per a l’atribució de les garanties, facultats, funcions i competències reconegudes en l’acord a les 
Seccions Sindicals, aquestes han d’acreditar-se davant les Entitats respectives, de forma fefaent i 
sense dubte, que les Centrals Sindicals a que pertanyen han obtingut com a mínim el 10% dels 
membres dels òrgans de representació electes a les eleccions sindicals celebrades al sector de 
l’Administració Local Catalana.

Article 56. Facultats, garanties, funcions i compet ències de les seccions sindicals

Les seccions sindicals tindran entre altres, les següents facultats, garanties, funcions i competències:
a) Representar i defensar els interessos de la Central Sindical a que pertanyen i dels afiliats a 
aquesta.
b) Ostentar i exercir a través dels corresponents representants sindicals, la representació legal 
para assumptes sociolaborals de tots i cada un dels seus afiliats, sense perjudici d’altres formes 
legals de representació que poguessin recaptar aquests. L’atribució d’aquest tipus de representació a 
les Seccions Sindicals implica, entre d’altres facultats, la de realitzar qualsevol classe d’intervencions, 
peticions, reivindicacions o reclamacions d’índole sociolaboral, per escrit o mitjançant compareixença, 
en nom i representació de qualsevol afiliat, sense detriment de l’exercici individualitzat de les accions 
que puguin formular aquests.
c) Rebre la més completa informació en tots els assumptes de personal de l’Entitat respectiva, 
això per conducte dels responsables de personal de la mateixa.
d) Recollir les diverses reivindicacions sociolaborals del personal al Servei de l’Entitat respectiva 
i plantejades davant les autoritats, òrgans corresponents d’aquesta i davant els òrgans de 
representació electes.
e) Investigar e informar-se, per iniciativa pròpia, de totes les qüestions que afecten al personal 
de l’Entitat respectiva, disposant a tal fi, per als corresponents Comitès de Secció i Delegats o 
representants sindicals, de lliure accés, consulta i reproducció gratuïta de tota la documentació 



relativa a aquestes qüestions per simple compareixença i manifestació verbal, sense que sigui precís 
formular sol·licituds o obtenir autoritzacions per escrit a l’efecte, dins dels límits de les reserves i el no 
abús. En aquest sentit els caps de les dependències o serveis en què tinguin documentació relativa a 
aquests assumptes, vindran obligats a facilitar-la, permetent la seva consulta i reproducció, sense 
perjudici de les garanties que s’estimi adients adoptar per evitar la pèrdua dels documents, així com 
de les responsabilitats en què els sol·licitants poguessin incórrer per incompliment del deure de 
reserva professional.
f) Confeccionar, exhibir i difondre lliurement, en hores i llocs de treball, qualsevol tipus 
d’informació, premsa, propaganda i publicacions de caràcter sindical o d’interès laboral, professional 
sociopolític o cultural. A aquests efectes, les Entitats respectives facilitaran la utilització del mitjans 
informàtics existents en la l’Entitat (intranet, internet i/o xarxa de comunicació electrònica i disposaran 
la col·locació a les expenses de taulells d’anuncis i taules d’exposició i divulgació amb caràcter 
exclusiu per a les Seccions Sindicals, de qualsevol documentació del tipus abans esmentat en tots els 
centres de treball pertanyents a aquestes entitats en llocs adequats i visibles dins dels mateixos; el 
número, mides i distribució de taulells i taules, serà l’adequat a les dimensions i estructura del centre, 
de forma que es garanteixi la més àmplia publicitat i accessibilitat del que en uns i altres s’exposi. Així 
mateix, l’autoritat o l’òrgan competent de l’Entitat respectiva, ha de facilitar a la Secció Sindical que 
formalment ho sol·liciti, la utilització de mitjans materials de treball per a la confecció de les 
publicacions esmentades, sempre que s’efectuï de forma racional i moderada i no perjudiqui el 
normal funcionament de la dotació material dels serveis.
g) Utilitzar un local facilitat per l’Entitat per a activitats sindicals, les característiques i equipament 
del qual satisfaci les diverses necessitats que en quant a capacitat, dotació, material i ubicació física 
poguessin presentar-se. Quan ho permetin les possibilitats materials, la utilització del local tindrà 
caràcter exclusiu i excloent sempre que la Central Sindical a la qual pertany la Secció Sindical no 
ostenti la condició de Sindicat representatiu (tal i com s’estableix a la normativa vigent).
h) Convocar i celebrar reunions i assemblees, tant d’afiliats com de tot o part del personal en 
general de l’Entitat durant la jornada de treball o fora d’ella, dins o fora de les dependències de 
l’Entitat respectiva, això de conformitat amb els requisits establerts per a l’exercici del dret de reunió 
en el Capítol V d’aquest mateix Títol.
i) Utilitzar assessors en qualsevol activitat que realitzin en l’exercici de les seves competències.
j) Per recaptar les quotes sindicals les Entitats podran acordar el seu descompte en nòmina 
quan la Central Sindical així ho sol·liciti, prèvia autorització dels seus afiliats.
k) Plantejar i negociar davant els òrgans resolutoris corresponents de l’Entitat, per conducte del 
responsable de personal, quants assumptes procedeixin en matèria de personal, condicions de 
Seguretat i Salut en el desenvolupament del treball i règim d’assistència, Seguretat i previsió social, 
en el que sigui competència de l’Entitat i de conformitat amb allò establert en el capítol VI d’aquest 
títol. Participar i intervenir en la fase preparatòria del procés de formació de la voluntat administrativa 
orientada a l’adopció de qualsevol resolució en la matèria esmentada anteriorment i d’acord amb allò 
previngut en el capítol IV d’aquest títol.
l) Expressar lliurement opinions respecte a les matèries concernents a la seva esfera d’activitat.
m) Proporcionar assistència i defensa i obtenir audiència en els supòsits de seguir-se 
procediment disciplinari a qualsevol del seus afiliats, sense perjudici del corresponent dret individual 
d’audiència regulat en aquest procediment.

Article 57. Afiliats

Es consideren afiliats de les corresponents Seccions Sindicals en la respectiva Entitat, aquells d’entre 
el personal al Servei d’aquesta que estan inscrits, al corrent de pagament de quotes a la respectiva 
Central Sindical i disposin del carnet acreditatiu pertinent.

Article 58. Garanties i drets dels afiliats

Els afiliats a les Seccions Sindicals acreditades davant la respectiva Entitat Local tindran dret a:

a) Exercir qualsevol tipus de representació o mandat sindical per designació de la seva 
corresponent Central Sindical tant dins com fora del servei, a l’Entitat respectiva i en els termes 
previstos en aquest Acord.
b) Ser protegits per l’Entitat enfront als actes abusius, lesius o discriminatoris dels que 
poguessin ser objecte en el seu treball per raó de la seva afiliació sindical.
c) Reintegrar-se a càrrec de l’Entitat dels costos econòmics resultants de procés judicial contra 
la mateixa, quan la sentencia fos desfavorable per aquesta Entitat, previ dictamen favorable de la 



Comissió paritària de l’Acord.
d) Rebre assistència, defensa i audiència de caràcter sindical en els termes pertinents i davant 
l’Entitat respectiva, en totes les fases que conformen el règim disciplinari, això sense perjudici del dret 
individual de defensa i audiència que com personalment interessats els hi correspongui.
e) Disposar per al conjunt dels afiliats, de cinc dies laborables de llicència per assistir, en temps 
de servei, a cursos o cursets de formació sindical, congressos i activitats anàlogues de la Central 
Sindical a que pertanyi, que haurà de comunicar-ho a l’Entitat, amb al menys 48 hores d’antelació a la 
realització. Aquesta llicència serà retribuïda per als afiliats a les Seccions Sindicals que la seva 
Central Sindical tingui la condició de més representativa.
f) Reunir-se, tant dins com fora de l’horari i lloc de treball conforme a allò disposat en aquest 
Acord.
g) Quedar rellevats total o parcialment del seu treball, sense cap perjudici en les seves 
retribucions, per la seva participació com a vocals o assessors sindicals a la Mesa Negociadora de 
l’Acord Marc de les Administracions Locals de Catalunya o en les Comissions Mixtes Paritàries 
creades a l’empara d’aquest, durant el temps necessari per al desenvolupament d’aquestes vocalies 
o assessories, això prèvia conformitat de la Comissió Mixta paritària de l’Acord.

Article 59. Òrgan de direcció de les seccions sindi cals

L’òrgan de direcció de la Secció Sindical respectiva constitueix l’òrgan col·legiat de direcció, 
representació, negociació, mobilització i defensa dels afiliats d’aquesta, essent la seva constitució, 
composició numèrica, organització i funcionament, competència exclusiva de la Central Sindical a que 
pertanyi.

Article 60. Constitució de l’òrgan de direcció

No obstant això disposat a l’article anterior, la Central Sindical que compti amb Secció Sindical 
acreditada davant l’Entitat respectiva, ha de comunicar a aquesta última la constitució i composició de 
l’òrgan de direcció de la Secció Sindical corresponent, així com qualsevol variació que es produeixi en 
els esmentats extrems.

Correspon a l’òrgan de direcció de la Secció Sindical respectiva l’exercici col·legiat de les facultats, 
garanties, funciones i competències atribuïdes a aquesta última, disposant a tal efecte de plena 
capacitat jurídica i d’obrar per exercir les pertinents acciones administratives o judicials per decisió 
majoritària dels seus membres.

Article 61. Garanties i drets dels membres de l’òrg an sindical

Els membres de l’òrgan de direcció de la Secció Sindical respectiva, com a representants legals dels 
afiliats a la mateixa, tindran les següents garanties i facultats:

a) No podran ser sancionats disciplinàriament ni discriminats en el seu treball, promoció 
econòmica o professional, ni traslladats ni transferits ni destinats a altre lloc de treball amb caràcter 
forçós, per motius relacionats amb la seva activitat sindical, durant el període per al que hagin estat 
escollits i els dos anys següents.
b) Els membres dels òrgans de direcció de la Secció Sindical, sempre i quan la seva Central 
Sindical ostenti la condició de més representativa, disposarà d’un número d’hores sindicals mensuals 
de les corresponents a la seva jornada de treball, sense cap disminució de les seves retribucions, per 
a l’exercici de la seva activitat sindical, sense perjudici de les que les pogués correspondre com a 
membres dels òrgans de representació electes, de conformitat amb l’escala següent:

Núm. de treballadors 
al Servei de l’Entitat

Núm. de membres de l’òrgan 
de direcció amb dret a hores 
sindicals

Hores sindicals per 
cada membre amb dret

Menys de 6 1 5

De 6 a 30 2 5



De 31 a 100 3 10

De 101 a 250 4 15

Més de 250 5 20

c) Poder assistir amb veu i prèvia acceptació dels òrgans de representació electes, a les 
reunions d’aquests, això amb càrrec a les hores sindicals.
d) Quedar rellevats total o parcialment del seu treball, sense cap detriment de les seves 
retribucions, per acumulació d’hores sindicals d’altres membres de la seva secció sindical, això 
només amb la simple notificació escrita d’aquestes acumulacions al president de l’Entitat respectiva.
e) Expressar individual o col·legiadament, amb llibertat, les seves opinions en els assumptes 
relacionats amb la seva activitat.
f) Ser-hi admesa la seva abstenció o recusació en el supòsit de ser designats com Instructor o 
Secretari en un expedient disciplinari.
g) Els delegats/ades que el seu horari de treball sigui de tarda o nit disposaran igualment de les 
seves hores sindicals, essent compensades en hores de descans en la seva jornada laboral al dia 
següent.
h) Les seccions sindicals gestionaran una borsa d’hores amb el crèdit horari de tots els seus 
membres, Comitè d’Empresa, Junta de Personal, delegat LOLS i crèdit de la Secció Sindical. Als 
membres de la seccions sindicals podran fer ús d’aquesta borsa d’hores sempre que la suma total de 
les realitzades en un mes no superi el total de la borsa.
i) En aquelles Entitats que superin els 250 treballadors es podrà disposar com a mínim d’un/a 
treballador/a alliberat institucional per realitzar tasques sindicals a nivell comarcal, autonòmic o 
estatal.

Article 62 . Secció sindical

En les Seccions Sindicals acreditades es podrà designar per la Central Sindical respectiva els 
delegats sindicals, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 11/85, de 2 d’agost, de 
Llibertats Sindicals (LOLS).

Article 63. Garanties i drets dels delegats/ades si ndicals

Els delegats sindicals tindran les mateixes garanties que les establertes per als delegats de personal, 
Junta de Personal o Comitès de Empresa, així com els drets següents:

a) Rebre de l’Entitat  la mateixa informació i documentació que es posi a disposició dels òrgans 
de representació electes, estant obligats a guardar reserva professional en totes aquelles 
matèries que l’Entitat senyali expressament el seu caràcter reservat. En tot cas, cap 
document lliurat per l’Entitat podrà utilitzar-se fora de l’àmbit estricte d’aquesta o per a 
finalitats diferents per a les quals van ser lliurats.

b) Assistir a les reunions dels òrgans de representació electes i als òrgans interns de l’Entitat en 
matèria de Seguretat i Salut, amb veu però sense vot.

c) Ser escoltats per l’Entitat prèviament a l’adopció de mesures de caràcter col·lectiu que afecti 
al personal en general i als afiliats/des al seu Sindicat en particular.

d) Sol·licitar i rebre informació abans de l’adopció de la resolució definitiva, de les possibles 
sancions per faltes lleus, greus o molt greus, a imposar als afiliats al seu Sindicat.

e) Disposar, sense menyscabament de les seves retribucions, de les hores sindicals mensuals 
de les corresponents a la seva jornada de treball segons allò establert a la LOLS. Això 
esmentat anteriorment sense perjudici de les hores sindicals que li puguin correspondre com 



a membre del corresponent òrgan de direcció de la Secció Sindical o de l’òrgan de 
representació electe.

f) Quedar rellevats total o parcialment del seu treball, sense detriment de les seves retribucions, 
per acumulació d’hores sindicals d’altres membres de la seva Central Sindical.

g) Exercir en nom i representació de la seva Secció Sindical, quantes accions judicials o 
administratives requereixi el compliment de la seva comesa.

h) Ser-hi admesa la seva abstenció o recusació en el supòsit de ser designats com a Instructor 
o Secretari en un expedient disciplinari.

CAPÍTOL III

DEL DRET DE REPRESENTACIÓ COL·LECTIVA DEL PERSONAL PÚBLIC LOCAL DE 
CATALUNYA.

Article 64. Nivell de representació

La representació col·lectiva del personal públic local de Catalunya s’exercirà:
1. A nivell del sector de l’Administració Local Catalana en general, per part de les Centrals Sindicals 
de treballadors que tinguin la condició de més representatives en aquest sector. En aquest sentit, 
tindrà caràcter de més representativa la Central Sindical que hagi obtingut com a mínim el 10% dels 
membres electes, a les Eleccions Sindicals celebrades al Sector de l’Administració Local Catalana.
2. A nivell d’Entitat Local, a aquelles Seccions Sindicals que hagin obtingut com a mínim el 10% dels 
membres electes a les Eleccions Sindicals celebrades a l’Entitat Local.

Article 65. Garanties i facultats

Els membres dels òrgans de representació electes tindran les següents garanties i facultats:
a) Audiència de l’òrgan en el supòsit de seguir-se procediment disciplinari a un d’ells, sense 

perjudici de la de l’interessat que es reguli en aquest procediment.
b) Expressar individual o col·legiadament, amb llibertat, les seves opinions en les matèries 

concernents a l’esfera de la seva representació, podent confeccionar, publicar, i distribuir les 
informacions d’interès professional, laboral o social.

c) A aquests efectes, les Entitats Locals respectives disposaran la col·locació a les seves 
expenses de taulells d’anuncis per a l’exposició amb caràcter exclusiu per als òrgans de 
representació electes, de qualsevol informació del tipus abans esmentat, en tots els centres 
de treball pertanyents a aquestes Entitats, en llocs adequats i visibles dins de les mateixes. El 
número, mides i distribució d’aquests taulells serà l’adequat a les dimensions i estructura del 
centre de forma que es garanteixi la publicitat més àmplia del que en ells s’exposi. Així 
mateix, l’autoritat o l’òrgan competent de l’Entitat respectiva ha de facilitar als òrgans de 
representació electes la utilització de mitjans i materials de treball per a la confecció de les 
informacions abans esmentades, sempre que s’efectuï de forma racional i moderada i no es 
perjudiqui al normal funcionament o a la dotació material dels serveis.

d) No poder ser sancionats disciplinàriament ni discriminats en el seu treball, promoció 
econòmica o professional, ni traslladats amb caràcter forçós en raó precisament del 
desenvolupament de la seva representació, durant el seu mandat, ni dins dels dos anys 
següents a l’expiració d’aquest.

e) Disposar d’un número d’hores mensuals de les corresponents a la seva jornada de treball, 
sense disminució de les seves retribucions, per a l’exercici de les seves funcions de 
representació, d’acord amb la següent escala:

Fins a 100 treballadors 20 hores més
De 101 a 250 treballadors 30 hores més
Més de 250 treballadors 40 hores més

f) Utilitzar per a la seva activitat un local facilitat a l’efecte per l’Entitat, les  característiques i 
equipament del qual satisfacin les diverses necessitats que en quant a capacitat, dotació 
material i ubicació física poguessin presentar-se.

g) Ser-hi admesa la seva abstenció o recusació en el supòsit de ser designats com a Instructor 
o Secretari en un expedient disciplinari.



Article 66. Capacitat

Els òrgans de representació electes tindran capacitat jurídica per exercir accions administratives o 
judicials en tot allò relatiu a l’àmbit de les seves competències per decisió majoritària dels seus 
membres.

Article 67. Competències

Els òrgans de representació electes tindran les següents competències:
a) Rebre la més completa informació dels assumptes que afecten al personal de la respectiva 
Entitat Local, això per conducte dels responsables de personal d’aquesta.
b) Investigar e informar-se, per iniciativa pròpia de totes les qüestions que afecten al personal de 
la respectiva Entitat Local, disposant a tal fi de lliure accés, consulta i reproducció gratuïta de tota la 
documentació relativa a aquestes qüestions, per simple compareixença i manifestació verbal sense 
que sigui precís formular sol·licituds u obtenir autoritzacions per escrit a l’efecte. En aquest sentit, els 
caps de les dependències o serveis en que es trobi documentació relativa a aquests assumptes, 
vindran obligats a facilitar-la permetent la seva consulta i reproducció, sense perjudici de les garanties 
que s’estimi adient adoptar per evitar la pèrdua dels documents, així com de les responsabilitats en 
què els sol·licitants poguessin incórrer per incompliment del deure de reserva professional.
c) Plantejar i negociar davant els corresponents òrgans resolutoris de l’Entitat Local, per 
conducte del responsable de personal, quants assumptes procedeixin en matèria de personal, formar 
part amb veu i vot de l’elaboració de les bases de les diferents convocatòries, condicions de 
Seguretat i Salut en el desenvolupament del treball i règim d’assistència, Seguretat i previsió social, 
en allò que sigui competència de l’Entitat conforme a allò disposat al capítol VI de aquest títol. 
d) Participar i intervenir en la fase preparatòria del procés de formació de la voluntat 
administrativa orientada a l’adopció de qualsevol resolució en la matèria esmentada en la lletra c) 
anterior i d’acord amb allò previst al capítol IV d’aquest títol.

TÍTOL VUITÈ

DELS DRETS DE PARTICIPACIÓ, REUNIÓ I NEGOCIACIÓ COL ·LECTIVA DEL PERSONAL 
PÚBLIC LOCAL

CAPÍTOL I

DEL DRET DE PARTICIPACIÓ

Article 68

El personal local a través de les Seccions Sindicals i/o els òrgans de representació electes tindran 
dret a participar en la fase preparatòria del procés de formació de la voluntat administrativa orientada 
a l’adopció de qualsevol resolució en matèria de personal, condicions de Seguretat i Salut en el 
desenvolupament del treball i règim d’assistència, Seguretat i precisió social, en allò que es disposa al 
capítol VI d’aquest títol, sigui competència de l’Entitat Local.

CAPÍTOL II

DEL DRET DE REUNIÓ DEL PERSONAL PÚBLIC LOCAL.

Article 69 . Dret de reunió

1. El personal de les Entitats Locals podrà exercitar el dret de reunió amb els requisits i condicions 
assenyalats en aquest capítol.

2. El personal públics, membre d’una Secció Sindical podrà reunir-se, sense cap perjudici de les 
seves retribucions, durant la jornada de treball, de conformitat amb allò establert en la taula següent:



Núm. de treballadors de l’Entitat Núm.  d’hores anua ls
Fins a 30 15
De 31 a 100 20
De 101 a 250 25
Més de 250 30

3. Estan legitimats per convocar reunions dels afiliats a una Secció Sindical els corresponents 
Delegats Sindicals.

4. El personal d’una Entitat en el seu conjunt podrà reunir-se, sense cap perjudici de les seves 
retribucions, durant la jornada de treball, de conformitat amb la taula assenyalada anteriorment.

5. Estan legitimats per convocar reunions del personal d’una Entitat Local en el seu conjunt:

a) Organitzacions Sindicals, directament o a través dels delegats/ades Sindicals.
b) Òrgans de representació electes.
c) Qualsevol empleat públic, sempre que el seu número no sigui inferior al 40% de la plantilla.

6. Els requisits per celebrar una reunió dels afiliats a una Secció Sindical o del personal en general 
són els següents:

a) Formular amb una antelació mínima de 48 hores, llevat de casos excepcionals.
b) Assenyalar l’hora i el lloc de celebració.
c) Remetre dades dels signants que acreditin estar legitimats per convocar la reunió.
d) Si en el termini de 24 hores següents a la data en que es va registrar la sol·licitud 

d’autorització, el President de l’Entitat o persona delegada no formularà objeccions, per escrit, 
al respecte, podrà celebrar-se sense altre requisit posterior.

7. Les reunions podran tenir caràcter general o realitzar-se per serveis, dependències o centres de 
treball.

8. No existirà cap tipus de limitació per celebrar reunions fora de la jornada de treball, llevat de la 
Seguretat d’instal·lacions i dependències i que la seva realització tingui lloc quan es trobin oberts els 
llocs de reunió o la seva obertura no suposi dificultats importants.

CAPÍTOL III

DEL DRET DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DEL PERSONAL PÚB LIC LOCAL.

Article 70. Dret a la negociació

El personal públic al Servei de les Administracions Locals, tindrà dret a la participació en la 
determinació de les condicions de treball conforme a allò disposat als següents articles d’aquest 
capítol.

Article 71. Mesa de negociació a nivell autonòmic

1.- A fi de possibilitar la participació del personal públic en la determinació de les seves condicions de 
treball, es constituirà una Mesa de negociació en la que estaran presents els representants de les 
Entitats Locals i les organitzacions sindicals més representatives, així com els sindicats que hagin 
obtingut el 10% o més dels representants a les Eleccions celebrades a l’àmbit de l’Administració 
Local de la Comunitat Autònoma.

2.- Aquesta Mesa negociarà la proposta d’acord regulador de les condicions de treball del personal 
públic al Servei de l’Administració Local.

Article 72. Composició



A l’objecte d’institucionalitzar la representativitat a les negociacions que afecten a les Entitats Locals 
radicades a la circumscripció territorial actual de la Comunitat Autònoma de Catalunya, se seguiran 
els següents criteris:

1. La composició de la Mesa de negociació serà paritària i els seus components en número no 
superior a 13 per cada una de les parts.
2. Les decisions de cada part de la Mesa es prendran per majoria del 60% dels components.
3. L’acord exigirà el vot favorable de, al menys, el 60% de cada part a la Mesa.

Article 73. Mesa de negociació a nivell entitat loc al

A nivell de cada Entitat Local es podrà constituir una Mesa de negociació, la competència de la qual 
s’estendrà als temes d’aquest Acord i aquells temes que no hagin estat objecte de decisió en aquest 
Acord.

DISPOSICIO DEROGATÒRIA

Queda derogat l’Acord de condicions del personal de l’Ajuntament de Montmeló i Residència Can 
Dotras per al període 2016-2020 vigent amb anterioritat a l’aprovació d’aquest nou Acord restant 
substituït per aquest Acord de condicions comunes per al personal de l’Ajuntament de Montmeló.



ANNEX I
CONDICIONS ESPECIFIQUES DEL PERSONAL LABORAL - PERI ODE 2021-2025.

Al personal laboral de l'Ajuntament de Montmeló i Residència Can Dotras se li aplicaran les previsions 
generals de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal públic de l’Ajuntament de 
Montmeló amb les especificitats que s’esmentaran tot seguit i que en qualsevol cas tindran prelació 
sobre les previsions generals:

CLÀUSULES PRELIMINARS

Article 1.   Àmbit funcional i personal

L’àmbit funcional i personal d’aquest Annex és el del personal laboral de l’Ajuntament de Montmeló.

Article 2. Àmbit temporal

L’àmbit temporal és l’establert en la clàusula preliminar tercera de l’Acord de condicions de treball 
comunes del personal públic de l’Ajuntament així com les clàusules de garantia i indivisibilitat, que 
consten als articles 5 i 6 de l’esmentat Acord.

CONDICIONS GENERALS

Article 3. Classificació professional

1. La classificació professional té per objecte assignar a cada persona treballadora unes funcions i 
unes competències, dins d’un sistema ordenat en grups professionals, el qual especifica el contingut 
general de les prestacions de treball d’acord amb les aptituds professionals, les titulacions i el 
contingut general de la prestació laboral. El grup professional podrà incloure diferents funcions, 
tasques, especialitats professionals o responsabilitats assignades al treballador/a. En matèria de 
classificació professional cal atenir-se al que disposen els articles 74 i 77 de Text Refós de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant TREBEP) i l’article 22 de l’Estatut dels treballadors.

2. S’estableixen els grups professionals següents –els quals determinen les retribucions bàsiques 
(salari base i triennis) i l’interval del complement de destí-, segons el nivell de titulació (que caldrà 
adequar en el moment de l’entrada en vigor de l’Espai Europeu d'Educació Superior en el marc de la 
Declaració de Bolonya, d’acord amb el que estableix l’article 76 del TREBEP respecte de l’accés a 
places de personal funcionari de carrera), de coneixements o d’experiència exigits per accedir-hi:
- Grup A1: tècnics superiors. Títol universitari de Grau o equivalent.
- Grup A2: tècnics mitjans. Títol universitari de Grau o equivalent.
- Grup B: tècnics especialistes, tècnics auxiliars i comandaments intermedis. Tècnic superior.
- Grup C1:tècnics especialistes, tècnics auxiliars i comandaments intermedis. Títol de batxillerat o 
tècnic.
- Grup C2: auxiliars i personal especialitzat d’oficis. Títol de graduat en educació secundaria 
obligatòria.
- Agrupacions Professionals: personal de serveis auxiliars. Certificat d’escolaritat, equivalència del 
certificat d’estudis primaris expedit amb anterioritat a la finalització del curs 75/76 o capacitació 
provada en relació amb el lloc de treball exclusivament quan s’accedeixi per canvi de destinació 
(promoció horitzontal i trasllat).

3. Fins que no es generalitzi la implantació dels nous títols universitaris a que fa referència l’article 76 
del TREBEP i que es troben recollits en l’apartat anterior, per a l’accés a les places de personal 
laboral de l’Ajuntament de Montmeló i Can Dotras seguiran essent vàlids els títols universitaris oficials 
vigents a l’entrada en vigor del TREBEP.

4. Transitòriament, els grups de classificació existents a l’entrada en vigor del TREBEP respecte del 
personal laboral que ocupa places reservades a aquells grups s’integraran en els grups de 
classificació professional de funcionaris previstos en l’article 76, d’acord amb les següents 
equivalències:
- Grup A: Subgrup A1.
- Grup B: Subgrup A2.



- Grup C: Subgrup C1.
- Grup D: Subgrup C2.
- Grup E: Agrupacions Professionals a que fa referència la disposició addicional setena TREBEP. 

L’equivalència s’entén referida a les titulacions anteriors a la LOGSE. 

5. La corporació facilitarà a tot el personal o representant del personal que ho sol·liciti, la definició 
corresponent del seu lloc de treball i les seves funcions especifiques.

Article 4. Mobilitat funcional

1. La mobilitat del personal laboral dins l’Ajuntament no tindrà cap altra limitació que les exigides per 
les titulacions acadèmiques o professionals necessàries per exercir la prestació laboral i per la 
pertinença al grup professional o classificació professional equivalent, atenent també la regulació de 
l’article 81 del TREBEP.

Aquests canvis de lloc de treball s’han de realitzar sense perjudici econòmic ni professional del 
personal afectat i no generen dret a cap tipus d’indemnització.

2. Quan les necessitats del servei així ho exigeixin, l’Administració podrà encomanar al seu personal 
l’exercici de funcions corresponents a una categoria professional superior a la que tinguin de forma 
temporal, amb l’informe previ no vinculant del responsable de cada Àrea.

Quan es realitzin treballs de categoria superior a la del treballador o treballadora, aquest tindrà dret a 
la percepció de la diferència retributiva entre la categoria assignada i la funció que efectivament 
realitzi.

3. Si per necessitats peremptòries i imprevisibles de l’activitat productiva de l’Ajuntament de Montmeló 
i Can Dotras li cal destinar personal a tasques corresponents a un grup immediatament inferior al que 
té, únicament podrà fer-ho pel temps imprescindible i li mantindran la retribució i la resta de drets de 
la seva categoria professional.

4. Sempre que s’efectuï un canvi del lloc de treball habitual o de les seves característiques, haurà de 
ser comunicat, com a condició indispensable, per escrit, i amb una antelació de 15 dies hàbils a totes 
les persones afectades pel mateix.

Article 5. Període de prova

Tot el personal laboral de nou ingrés restarà sotmès a un període de prova de la durada següent:
a) Personal de les categories corresponents als grups i subgrups de titulació A1 i A2: 6 mesos.
b) Personal de les categories corresponents als grups de titulació C1, C2: 4 mesos.
c) Personal de la categoria corresponent a les Agrupacions professionals: 2 mesos.

Article 6. Preavís de cessament

El personal que vulgui cessar voluntàriament de l’Ajuntament de Montmeló haurà de comunicar-ho 
per escrit i presentar-ho per registre general amb l’antelació mínima següent:
a) Personal de les categories corresponents als grups i subgrups de titulació A1 i A2: 1 mes.
b) Personal de les categories corresponents als grups de titulació C1, C2 i AP: 15 dies.
L’incompliment d’aquest preavís determina la pèrdua o el descompte en la liquidació final de la 
remuneració corresponent als dies que hagi deixat de preavisar.

Article 7. Excedències

Sens perjudici del que es disposa en els articles 45 a 48 de l’Estatut dels treballadors i de les 
disposicions regulades en aquest Acord de caràcter comú al personal de l’Ajuntament de Montmeló, 
amb les especificitats que s’hi detallen, el personal laboral te dret a la suspensió del contracte en els 
supòsits següents:

7.1 Excedència voluntària per interès particular.



Es podrà concedir l’excedència voluntària al personal fixe que ho sol·licitin per interès particular. Pot 
ser sol·licitada pels treballadors amb almenys 1 any d’antiguitat a l’Ajuntament i la seva durada no pot 
ser inferior a 4 mesos ni superior a 10 anys.
Aquest dret nomes pot ser exercit una altra vegada si han transcorregut 2 anys des de la finalització 
de l’anterior excedència voluntària, llevat del supòsit en que se sol·liciti per tenir cura d’un fill o filla o 
familiar.
Els treballadors/es excedents no cobren remuneracions ni els es computable el temps que resten en 
aquesta situació als efectes d’ascensos, triennis i drets en el regim de la seguretat social que els sigui 
d'aplicació.
Els treballadors/es en situació d’excedència voluntària conserva el dret a reintegrar-se a l’Ajuntament 
en les vacants d’igual o similar categoria que hi hagi, sempre que l’interessat/da hagi sol·licitat el 
reingrés abans de caducar el període d’excedència.
La negativa del treballador a reincorporar-se al lloc ofertat documentalment comporta la renuncia al 
seu dret i l’extinció de la relació contractual.

7.2 Excedència voluntària per manteniment de la convivència/per agrupació familiar.
1. L’excedència voluntària per manteniment de la convivència es pot sol·licitar per una durada mínima 
de 2 anys i màxima de 15 anys, si el cònjuge o la cònjuge o el convivent o la convivent ha de residir 
en un municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable.

2. L’excedència voluntària per agrupació familiar, per l’obtenció i el desenvolupament d’un lloc de 
caràcter definitiu com funcionari de carrera o com laboral fix en qualsevol de les administracions 
publiques, organismes públics i entitats de dret públic dependents o vinculats a elles, en els òrgans 
constitucionals o del poder judicial i òrgans similars de les comunitats autònomes, així com en la Unió 
Europea o en organitzacions internacionals, la seva durada no tindrà cap limitació, ni mínima ni 
màxima.

3. El període d’excedència per les causes precedents no merita ni es computa als efectes de triennis, 
grau personal, ascensos i de drets passius, ni comporta la reserva de la destinació.

7.3. Excedència voluntària per violència de gènere.
Les treballadores víctimes de violència de gènere tindran dret a sol·licitar la situació d’excedència 
sense haver prestat un mínim de serveis previs i pel temps que ho sol·licitin. Durant els primers 6 
mesos tindran dret a reserva del mateix lloc de treball, i el període d’excedència computa als efectes 
de reconeixement de triennis, carrera i drets del regim de seguretat social que els sigui d'aplicació.
Quan les actuacions judicials ho exigeixin es podrà prorrogar aquest període per 3 mesos, amb un 
màxim de 18, amb idèntics efectes als assenyalats anteriorment, a fi de garantir l’efectivitat del dret 
de protecció de la víctima.
Durant els 2 primers mesos d’aquesta excedència la treballadora tindrà dret a percebre les 
retribucions integres.

7.4 Excedència per tenir cura de familiars.
Els treballadors tenen dret a un període d’excedència de durada no superior a 3 anys per tenir cura de 
cada fill/a, tant si ho es per naturalesa com per adopció o acolliment a comptar des de la data de 
naixement, o si s’escau, de la resolució judicial o administrativa.
També tindran dret a un període d’excedència d’una durada no superior a 3 anys per tenir cura d’un 
familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i 
que no pugui exercir cap activitat retribuïda.
El període concret d’excedència es determinarà segons l’acreditació del grau de dependència i la 
durada estimada d’aquesta.
L’excedència per tenir cura de familiars, que es podrà gaudir de forma fraccionada, constitueix un dret 
individual dels treballadors. No obstant això, si 2 o mes treballadors de la mateixa unitat o 
departament generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, el responsable del departament 
podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament del departament.
Quan un nou fill o familiar dones lloc a un nou període d’excedència, l’inici d’aquesta posarà fi a la 
que s’estigués gaudint.
El període d’excedència computa a efectes de reconeixement de triennis, i del sistema de previsió o 
drets passius, d’acord amb la normativa aplicable. Així mateix, durant els 3 anys d’excedència la 
persona afectada te dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva.
El personal en aquesta situació podrà participar en els cursos de formació que convoqui 
l’administració.



Si un cop finida la causa que ha originat la declaració de l’excedència la persona afectada no sol·licita 
el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària regulada en 
l’apartat 1 d’aquest punt.

Article 8. Règim disciplinari

1. El personal pot ser sancionats per l’alcalde, a proposta dels caps responsables o dels regidors 
delegats de l’àrea, o persona en qui delegui, mitjançant la resolució corresponent, motivada per 
incompliments laborals i d’acord amb la graduació de faltes i sancions que s’estableixen en aquest 
article.

Son faltes lleus les següents:
1. La incorrecció amb el públic i amb els companys subordinats.
2. L’endarreriment, la negligència i la descurança en el compliment de les seves tasques.
3. La no comunicació amb la deguda antelació de la manca d’assistència al treball per causa 
justificada, llevat que es provi la impossibilitat de fer-ho.
4. La manca d’assistència al treball sense causa justificada, d’un dia al mes.
5. Les faltes repetides de puntualitat sense causa justificada d’un a tres dies al mes.
6. El descuit en la conservació dels locals, material i documents dels serveis.
7. En general, l’incompliment dels deures per negligència o descurança.
8. L’incompliment de la normativa en matèria de tabaquisme en els llocs de treball d’atenció directa al 
públic o en els centres de treball en que la normativa ho estableixi específicament.
9. L’abandonament injustificat del lloc de treball quan no causi perjudici al servei.
10. La no tramitació de l’imprès/comunicat mèdic d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) en el 
termini legalment previst.
11. L’oblit repetit de marcar en els rellotges de control horari.
12. L’incompliment de les normes de tramitació pel que fa a les dades personals.
13. L’incompliment de normes o instruccions de prevenció de riscos laborals i/o la no utilització dels 
equips de protecció individual si no constitueix falta greu.

Son faltes greus les següents:
1. La manca de disciplina en el treball o del respecte que s’ha de tenir als superiors, inferiors i resta 
dels companys.
2. L'incompliment de les ordres i instruccions dels superiors i de les obligacions concretes del lloc de 
treball.
3. Les negligències de les quals es derivin o puguin derivar-se perjudicis greus per al servei.
4. Les faltes de respecte o de consideració envers la ciutadania i/o personal al servei de l’Ajuntament.
5. L'incompliment de les normes i mesures de seguretat i salut laboral establertes quan se'n pugui 
derivar risc per a la salut i la integritat física del treballador o dels altres treballadors o terceres 
persones.
6. La manca d’assistència al treball sense causa justificada durant dos dies al mes.
7. Les faltes repetides de puntualitat sense causa justificada durant mes de tres dies o menys de sis 
al mes.
8. L’abandó del treball sense causa justificada que produeixi perjudici al servei.
9. La simulació de malaltia o accident.
10. La simulació o l’encobriment actiu de faltes d’altres treballadors en relació amb els seus deures de 
puntualitat, assistència i permanència al treball.
11. La disminució continuada i voluntària en el rendiment del treball normal o pactat.
12. La negligència que pugui causar danys greus en la conservació dels locals, materials o 
documents de serveis.
13. L’exercici d’activitats professionals, publiques o privades, sense haver sol·licitat autorització de 
compatibilitat.
14. La utilització o difusió indegudes de dades o assumptes dels quals es tingui coneixement per raó 
del treball en l’organisme.
15. La reincidència en una falta lleu encara que sigui de diferent naturalesa dins d’un mateix trimestre, 
quan s’hagin produït sancions per aquesta raó.
16. L'incompliment dels terminis o altres disposicions de procediment en matèria d’incompatibilitats, 
quan no donin lloc a una situació d’incompatibilitat.
17. Les accions u omissions dirigides a evadir els sistemes de control d’horaris o a impedir que siguin 
detectats els incompliments injustificats, propis o d’altre personal de la jornada i l’horari de treball.
18. L’incompliment dels deures i obligacions professionals.



19. La tolerància dels superiors respecte les negligències, faltes d’assistència, incompliment dels 
deures professionals o absència a la feina del personal al seu càrrec.
20. La tolerància dels superiors respecte a la comissió de faltes molt greus o greus dels seus 
subordinats.
21. La realització d’actes d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe, tipificats per l’article 5 
tercer de la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i d’actes que puguin 
comportar assetjament per raó de sexe o assetjament sexual i que no siguin falta molt greu.
22. La manipulació intencionada dels sistemes de control horari.

Son faltes molt greus, a banda de totes les tipificades a l’article 95.2 de l’EBEP i a l’article 54.2 de 
l’Estatut dels treballadors, les següents:

1.El frau, la deslleialtat i l’abús de confiança en les gestions encomanades.
2. La negativa individual o col·lectiva a complir les ordres relatives al servei, sense causa justificada 
per part del treballador/a.
3. El falsejament voluntari de dades i informacions del servei.
4. La manca d’assistència al treball no justificada durant mes de dos dies al mes.
5. Les faltes reiterades de puntualitat no justificades durant 7 o mes dies al mes, o durant mes de 20 
dies al trimestre.
6. La reincidència en faltes greus encara que siguin de diferent naturalesa dins un període de 6 
mesos, sempre que s’hagin produït sancions per aquesta raó.
7. L’ocultació de situacions d’incompatibilitat i l'incompliment de la normativa vigent sobre aquesta 
matèria.
8. Les agressions verbals o físiques als caps o càrrecs de l'Ajuntament, així com als companys o 
subordinats del lloc de treball.
9. L’embriaguesa habitual o toxicomania.
10. Totes aquelles que quedin tipificades així en una llei de les Corts Generals o del Parlament de 
Catalunya.

2. Les sancions que poden imposar-se en funció de la qualificació de les faltes son les següents:

1. Per faltes lleus:
1. Amonestació verbal.
2. Amonestació per escrit.
3. Suspensió d’ocupació i sou fins a 5 dies.
4. Descompte proporcional de les retribucions corresponents al temps real deixat de treballar per 
faltes d’assistència o puntualitat no justificades. En aquest cas no es pot computar el termini de 
prescripció, que començarà si la sanció no es fa efectiva en la nomina del mes següent. L’aplicació 
del descompte sobre les retribucions mensuals ordinàries s’efectuarà sobre la base de la formula 
següent:

Retribucions brutes anuals del treballador
Valor hora descompte = ------------------------------------------------------------------

Jornada anual del treballador

2. Per faltes greus:
1. Suspensió d’ocupació i sou de fins a 12 mesos.
2. Suspensió del dret a concórrer a proves selectives o concurs d’ascens per un període de dos a 
quatre anys.

3. Per faltes molt greus:
1. Suspensió d’ocupació i sou, fins a 6 anys.
2. Inhabilitació per a l’ascens per un període de cinc a deu anys.
3. Acomiadament disciplinari.

3. Procediment sancionador.
La facultat d’imposar sancions correspon a l’Alcaldia o Regidoria delegada, per iniciativa pròpia o a 
proposta del responsable de cada àrea o servei.
Les sancions seran executives immediatament, sens perjudici de la seva impugnació quan legalment 
sigui procedent.
D’acord amb l'Estatut dels treballadors, serà necessària la instrucció d’expedient previ en la imposició 
de sancions a treballadors que tinguin càrrecs electius i de representació de personal o sindical.



Per la imposició de les faltes lleus no es necessària la instrucció prèvia d’expedient disciplinari, si be 
caldrà dur a terme un procediment sumari amb audiència de l’interessat i comunicació prèvia als 
representants dels treballadors.
Quan la direcció del centre tingui coneixement d’ofici o per denuncia que un/a treballador/a hagi 
comes una acció que pot qualificar-se de greu o de molt greu i amb greus repercussions per al servei, 
s’incoarà expedient disciplinari que haurà de ser tramitat en el termini de 90 dies; en aquest cas es 
donarà audiència a l'interessat i als representants dels treballadors, que seran escoltats amb caràcter 
previ al possible acord de suspensió provisional d’ocupació, com a mesura de cautela.
En l’expedient haurà de constar:
a) Resolució de incoació de l’expedient i nomenament d’instructor que dura a terme la fase instructor 
del procediment.
b) Notificació a l’interessat del plec de càrrecs, donant-li alhora un tràmit d’audiència i de presentació 
d’al·legacions.
c) Sol·licitud d’informe dels representants dels treballadors, si es tracta de treballadors que tinguin 
càrrecs electius i de representació de personal o sindical o sempre que es tracti d’infraccions que 
puguin constituir faltes greus o molt greus.
d) Resolució de l’expedient disciplinari per part de l’òrgan competent.

4. Totes les sancions imposades per faltes greus o molt greus seran comunicades per escrit al/a 
treballador/a afectat/da, que haurà d’acusar rebuda de la comunicació. En el moment de la 
comunicació de la sanció al treballador haurà d’estar present algun representants dels treballadors  
En aquesta comunicació es farà constar:
a) Descripció de l’acte constitutiu de la falta.
b) Data en que va tenir lloc.
c) Referència a l’article i apartat de l’Acord o del TREBEP que tipifica aquesta falta com a lleu, greu o 
molt greu.
d) Qualificació de la falta.
e) Sanció adoptada.
f) Moment en que s’ha de fer efectiva.

5. Contra la resolució es podrà interposar reclamació prèvia en via administrativa a la interposició de 
la demanda davant la jurisdicció laboral.

6. Per tot allò no previst en aquest procediment sancionador serà aplicable, amb caràcter supletori, el 
que disposa el TREBEP l’ET i la normativa autonòmica en matèria de funció publica que en el futur 
desplegui les previsions de la norma bàsica estatal.

7. Prescripció de les faltes.
Les faltes lleus prescriuen als 6 mesos, les greus als 2 anys i les molts greus als 3 anys, a partir de la 
data en que s’hagués comes la falta i des del cessament de la seva comissió quan es tracti de faltes 
continuades.
Aquests terminis queden interromputs per qualsevol acte propi de l’expedient instruït o preliminar del 
que pugui instruir-se i, si s’escau, sempre que la seva durada en conjunt no superi el termini de sis 
mesos, en el supòsit que, durant aquest període de temps, el treballador expedientat no hagi reincidit 
en qualsevol altra falta.

8. Prescripció de les sancions.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als 3 anys, les imposades per faltes greus 
prescriuen als 2 anys i les imposades per faltes lleus prescriuen a l’any. El còmput del termini de 
prescripció de la sanció s’inicia des de la fermesa de la resolució sancionadora.

9. Termini de prescripció de faltes i sancions.
El termini de prescripció començarà a comptar-se des que la falta s’hagi comes i des del cessament 
de la seva comissió quan es tracti de faltes continuades. El de les sancions, des de la fermesa de la 
resolució sancionadora.

10. Els caps superiors que tolerin o encobreixin les faltes dels subordinats incorreran en 
responsabilitat i rebran la correcció i la sanció que sigui procedent, tenint en compte la que se li 
posarà a l’autor, la intencionalitat, la pertorbació per al servei, l’atemptat a la dignitat de l'Administració 
i la reiteració o reincidència de la tolerància o l’encobriment esmentats.



11. Qualsevol treballador/a pot donar compte per escrit, per si mateix o mitjançant els seus 
representants, dels actes que signifiquin faltes de respecte a la seva intimitat o a la consideració 
deguda a la seva dignitat humana o laboral.
L'Ajuntament obrirà l’oportuna informació i s’instruirà, si s’escau, l’expedient disciplinari que sigui 
procedent.

Article. 9 Roba de treball

1. Àmbit d'aplicació
Aquest acord s’aplicarà a tot el personal laboral de Montmeló. Tot el personal que, en funció de les 
tasques assignades al seu lloc de treball,  estigui obligat a portar uniformitat, sempre que estigui de 
servei, portarà la que pertoqui al complet, que haurà d’estar en perfectes condicions d’ús i de neteja. 
N’estaran exempts en casos de serveis especials.

2. Objecte
En un període màxim de tres mesos a comptar des de la signatura del present Acord, les parts 
signants del mateix es comprometen a regular el model de petició i lliurament mitjançant el sistema 
anomenat de punts. L’usuari disposarà d’un crèdit anual de punts i amb aquests podrà fer la comanda 
de vestuari.

3. Mecanismes d'aplicació de l’acord
El seguiment de l’aplicació d’aquesta normativa es realitzarà per la Comissió de control i de 
seguiment.

4. Principis Generals
4.1. Assegurar la correcta uniformitat del personal que, per les característiques de les seves funcions, 
ha d’utilitzar roba o uniforme de treball.
4.2. La Comissió de control i de seguiment podrà ser consultada en la valoració de les mostres de les 
ofertes.

5. Sistema de punts
Aquest sistema permet que el personal pugui escollir les peces de vestuari respectant els principis 
generals d’aquesta normativa i el nombre mínim i màxim de peces.

Comporta una major responsabilitat per part de l’usuari, atès que ell serà l’encarregat de realitzar la 
comanda en funció de les seves necessitats. Això també li permetrà tenir l’equipament que necessiti.

6. Procés de sol·licitud
6.1 La Unitat de compres facilitarà a cada empleat/da al mes de setembre l’imprès de sol·licitud de 
les peces de vestuari per a l’any següent.
6.2 La sol·licitud, degudament emplenada i signada serà obligatòriament tornada pel treballador a la 
Unitat de compres durant el mes de octubre i posteriorment es tramitarà la comanda. Això no obstant, 
en cas de no lliurar-la, se li subministraran únicament les peces de periodicitat anual establertes.
6.3 Per a cada cicle el treballador disposarà d’un número màxim de punts
6.4 Les peces reflectides com per deteriorament es lliuraran en tornar la peça deteriorada.
6.7 Quan s’observi que algun treballador/a no té la uniformitat completa o que no la porta en les 
condicions adequades, se li farà entrega de la peça o peces que hagi menester, descomptant-les dels 
seus punts.
6.8 Al personal de nova incorporació subjecte a portar vestuari, se li lliurarà un equip nou complet.
6.9 Les peces trencades en jornada laboral a conseqüència d’una actuació es reposaran sense cost 
en el saldo de punts

7. Procés d’entrega
En el cas d’haver de realitzar valoracions de materials per a la seva reposició, estarà present un 
representant dels treballadors.

ANNEX II
CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LA POLICIA LOCAL - PERIO DE 2021-2025.



Al col·lectiu dels funcionaris del cos de la Policia Local de Montmeló se li aplicaran les previsions 
generals de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal públic de l’Ajuntament de 
Montmeló amb les especificitats que s’esmentaran tot seguit i que en qualsevol cas tindran prelació 
sobre les previsions generals:

Capítol  1 Jornada de treball

Article 1. Jornada general 

1.1. La duració de la jornada general del personal de la Policia local serà de 37:30 hores a la 
setmana de promig en còmput anual i s’ha de desenvolupar amb l’obligació de realitzar treball 
efectiu durant 35 hores a la setmana i 2,5 hores de formació a la setmana. 

Es prioritzarà el gaudi dels dies de lliure disposició i festius de conveni a raó de 4 dies per Nadal i 
4 per Setmana Santa. En cas de no gaudir-se durant aquests períodes, es gaudiran la meitat 
durant el primer semestre i la resta durant el segon semestre, excepte per necessitats del servei. 
Un cop sol·licitades les hores per part del treballador, si durant el primer semestre, i per 
necessitats del servei, aquests dies no s’han pogut utilitzar, s’acumularan pel segon semestre. 
En el mateix sentit, si durant el segon semestre aquests dies no s’han pogut utilitzar, aquests 
s’acumularan per tal de gaudir-los abans del 31 de març de l’any següent.

1.2. La distribució de la jornada es realitzarà mitjançant un quadrant anual de serveis intersetmanals 
de tres torns rotatius setmanals (matí, tarda i nit), de vuit hores cadascú, i un altre de caps de 
setmana de dos torns (dia i nit), de dotze hores cadascú. Les hores sobrants en aplicació de la 
jornada efectiva de 35 hores es compensaran dintre de la distribució de la jornada en un 70% a criteri 
organitzatiu del cap de la policia i el 30% a petició del funcionari/a. Es negociarà en la Comissió 
Paritària en cas que la normativa legal vigent (Llei de pressupostos generals de l’Estat) modifiqui la 
jornada.

1.3. Els torns de caps de setmana de dotze hores (dia i nit) es distribuiran en tres grups, de manera 
que cada membre de la Policia local treballarà un cap de setmana de cada tres, a dotze hores.

1.4. Els horaris es divideixen en dos grups: el primer que va des de setembre a juny (amb les 
excepcionalitats de Setmana Santa i Nadal), i el segon que afecta les vacances d’estiu, és a dir, els 
mesos de juliol i agost.

1.5. Es podrà variar la jornada de treball dels membres de la Policia local fins a un màxim de seixanta 
(60) hores anuals, en jornades mínimes de vuit hores de treball de dilluns a divendres i dotze hores 
en cas de cap de setmana, amb les següents condicions:

1.5.1. No es podrà dur a terme aquesta modificació si el torn reuneix els serveis mínims 
establerts.
1.5.2. S’avisarà als membres de la Policia local amb una antelació mínima de set dies 
naturals.
1.5.3. En cas de baixa laboral, indisposició sobtada o causes justificades alienes a prefectura 
que s’hagin de cobrir, l’avís podrà ser amb vint i quatre hores d’antelació des de l’acabament 
de la seva jornada laboral. En aquest cas, aquesta modificació serà voluntària, excepte que 
no es pugui cobrir d’aquesta forma. Llavors s’haurà de dur a terme tenint en compte el 
nombre d’hores de mobilitat treballades pels diferents membres de la Policia local.
1.5.4. Queden exclosos d’aquest còmput, les hores realitzades durant el període de 
vacances d’estiu (juliol i agost).

1.6. Si els canvis són a instància del membre de la Policia local, caldrà que la sol·licitud sigui 
motivada i comunicada a la Prefectura i al delegat del personal funcionari.

1.7. El calendari laboral i els quadrants del servei contenint la distribució de la jornada i els horaris a 
efectuar pel personal s’aprovarà anualment per l’Ajuntament de Montmeló, pactant-se amb els 
representants dels funcionaris/es, havent de quedar assegurades les necessitats peculiars del servei 
amb adequació als criteris especificats en el present acord, i es lliurarà a cada interessat abans del 
quinze de gener de cada any.



Article 2. Horaris

2.1. El cicle de descans de setembre a juny per als membres de la Policia local serà el següent: cinc 
dies de treball (de dilluns a divendres); dos de festa (dissabte i diumenge); set dies de treball (de 
dilluns a diumenge, tenint en compte que el cap de setmana -dissabte i diumenge- es treballarà a 
dotze hores cada dia), i set dies de festa, tornant a començar el cicle.

2.2. El cicle de descans de juliol i agost serà de, com a mínim, dos dies de festa setmanals, tenint en 
compte que en períodes setmanals alternatius, aquest descans de dos dies recaurà en cap de 
setmana. Es garanteix un mínim de vuit dies de descans en cada un d’aquest dos mesos. A través de 
la gestió de recursos humans de la Policia Local, s’intentarà ampliar el mínim actual de vuit dies 
garantits de descans en els mesos de Juliol i Agost fins els 12 dies o fins allà on es pugui, si el servei 
ho permet.

2.3. El sistema de torns de treball i festes serà sempre el mateix, independentment del dia de la 
setmana en la qual comenci el cicle.

2.4. Els serveis ordinaris que no es puguin cobrir a causa de baixes, indisposicions o permisos i els 
de tipus extraordinaris, com ara proves esportives, actes lúdics, festes, etc. es cobriran pel sistema 
de treballs extraordinaris amb la corresponent retribució.

2.5. Els membres de la Policia local amb la mateixa escala bàsica podran permutar-se entre ells 
mateixos els seus dies de treball sempre que no s’alterin els serveis.

2.6. Els torns rotatius canviaran el dilluns més proper a l’últim dia de cada mes. Quan la jornada 
laboral finalitzi a les 22:00h i per causa justificada la següent jornada comenci a les 6:00h del dia 
següent, el funcionari/a rebrà una compensació de 8:00h festives.

2.7. Els dies festius intersetmanals que gaudeixin els membres de la Policia local s’equipararan, a tots 
els efectes, amb dies festius.

2.8. Els serveis mínims per als membres de la Policia local s’establiran amb tres policies quan el grup 
sigui de sis membres i dos policies quan el grup sigui de cinc membres. Pels torns de cap de 
setmana el servei mínim s’estableix en 2 efectius.

2.9. El total d’hores realitzades que superin el total d’hores de còmput anual seran bescanviades per 
dies de lliure disposició, que en tot cas, no podran coincidir amb caps de setmana, ni festius. Aquests 
es prendran a raó de: un 50% d’hores durant el primer semestre i l’altre 50% durant el segon 
semestre. Si durant el primer semestre, i per necessitats del servei, aquestes hores no s’han pogut 
utilitzar, s’acumularan pel segon semestre En el mateix sentit, si durant el segon semestre aquestes 
hores no s’han pogut utilitzar, aquestes s’acumularan per tal de gaudir-los abans del 31 de març de 
l’any següent.

Es podran denegar els dies amb quaranta-vuit hores d’antelació si no es pot garantir els serveis 
mínims. Si la sol·licitud consta de dies consecutius seran quaranta-vuit hores del primer dia.

Article 3. Pausa

3.1 Durant la jornada laboral es podrà gaudir d’una pausa per un període de trenta minuts, que es 
computarà com a treball efectiu. Els funcionaris amb un horari diari de dotze hores continuades 
podran disposar d’una pausa per un període de noranta minuts. Aquestes interrupcions no podrà 
afectar a la prestació dels serveis.

3.2. Amb caràcter general, entre el final d’una jornada i el començament de la següent, hi haurà, com 
a mínim, una pausa de dotze hores.

Article 4. Vacances i permisos  

4.1. Tot el personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Montmeló que estigui en situació 
administrativa de servei actiu ple, tindrà dret a gaudir durant cada any complert de servei en 



l’Ajuntament de Montmeló, de 22 dies laborables de vacances o dels dies en proporció els hi 
correspongui, si el temps de servei actiu fos menor.

4.2. Per als que no arribin a l’any de servei actiu ple, la durada de les vacances serà proporcional al 
temps de servei transcorregut des de la data del seu ingrés o reingrés, computant-se des d’aquesta 
data fins el 31 de desembre, i arrodonint el resultat en dies per excés.

4.3. Les vacances no podran ser compensades en metàl·lic ni en tot ni en part, llevat que en el 
transcurs de l’any, es produeixi l’extinció de la relació de feina de l’empleat públic, o sigui aquest 
declarat en situació d’excedència o de suspensió de funcions i encara no hagi gaudit o completat en 
el seu total el període vacacional. 

En els supòsits excepcionals a que es refereix l’apartat anterior, l’empleat públic tindrà dret a que se li 
aboni la part proporcional de vacances que li quedin per gaudir segons el número de mesos treballats 
en el que porta d’any. En cas de que la causa de l’extinció de la relació de treball de l’empleat públic 
sigui la seva defunció, l'esmentada gratificació es satisfarà als seus hereus legals. En aquest darrer 
supòsit es calcularà aquest en dotze parts i es computarà com a mes complet qualsevol fracció 
d’aquest.

4.4. Els membres de la Policia local realitzaran les seves vacances anuals entre els mesos de juliol i 
agost. Durant aquest període, a causa d’una baixa laboral, d’una indisposició sobtada o de qualsevol 
altra causa aliena a prefectura, es podrà demanar la perllongació de la jornada, fins a quatre hores 
per membre de la Policia local. En canvi, si el torn de la nit no reuneix d’un mínim de dos membres, 
aquest es cobrirà, depenent del dia de la setmana, amb torn de vuit o de dotze hores.
Durant aquests mesos de vacances, en cas de perllongació de la jornada no serà d'aplicació l’article 
anterior referent a la pausa entre cada jornada.
Els quadres de serveis, en època de vacances, es consensuaran amb els representants sindicals.

4.5. Sempre que es doni una situació d’incapacitat laboral, qualsevol que sigui la causa i el moment 
que es produeixi (immediatament abans o durant el gaudi de les vacances), es tindrà dret a un 
període addicional de vacances. El nou període de vacances serà equivalent a la durada de 
solapament entre el període de vacances inicialment fixat i la baixa per malaltia i podrà gaudir-se, en 
el seu cas, fora del període de referència de les vacances anuals.
 
4.6. En cas de discrepàncies entre membres de la Policia local, per raó dels torns de vacances, es 
distribuirà de forma consecutiva i rotatòria, tenint en compte el període gaudit l'any anterior.  En cas 
de coincidència, el de més càrregues familiars.

4.7. S’autoritzarà la permuta dels torns de vacances entre els membres de la Policia local de la 
mateixa categoria.

4.8. En tot cas, el calendari de vacances s’establirà per l’Ajuntament de Montmeló abans del dia 
quinze de març, mitjançant llista pública, i no es podran modificar si no és a petició de l'interessat i 
amb la conformitat del servei al que l’empleat públic estigui adscrit. Els torns de vacances seran 
consensuats i en cas de desacord, se establiran torns rotatius. Qualsevol conflicte derivat de 
l’aplicació dels mateixos serà resolt per la Comissió de control i seguiment.

4.9. Tots els funcionaris tindran dret a gaudir durant cada any natural, de fins a sis dies per 
assumptes particulars i cinc dies per conciliació familiar o de la part proporcional que correspongui si 
el temps de servei durant l’any fos menor. Aquests dies es gaudiran incorporats al calendari anual Q3.

4.10. Els dies 24 i 31 de desembre romandran tancades les oficines públiques, a excepció dels 
serveis de registre general, Policia local i oficina d’atenció ciutadana.

4.11. Els dies sobrants per còmput anual i festius per antiguitat no es podran acumular als períodes 
de vacances d’estiu, Nadal, Setmana Santa, i en cap cas es podran gaudir quan es disposi únicament 
amb la meitat d’efectius.

Article 5. Nadal i Setmana Santa

5.1. Per Nadal i Setmana Santa s’estableixen dos torns de lliurances complementàries, en funció de 



les necessitats del servei. No podran ser compensats en metàl·lic.

5.2. Els membres de la Policia local gaudiran els torns de Setmana Santa i de Nadal disposats en dos 
torns de vuit dies cada un, preferentment de vuit hores, sempre que el servei no es vegi afectat, amb 
la següent distribució: 

a) El primer torn de Setmana Santa serà des del dilluns Sant fins el dilluns de Pasqua, i el 
segon torn serà a partir del dimarts fins el dimarts de la setmana següent.
b) El primer torn de Nadal serà del 23 al 30 de desembre, i inclourà la nit de Nadal, el dia de 
Nadal i el dia de Sant Esteve, i el segon torn, serà des del 31 de desembre al 7 de gener, i 
inclourà la nit de Cap d'Any, el dia de Cap d'Any i el dia de Reis.

5.3. L’horari d’aquests torns serà el més beneficiós pel col·lectiu, però sempre subordinat a les 
necessitats dels servei.

Capítol  2. Serveis extraordinaris

Article 6. Condicions retributives

6.1. Els membres de la Policia local seran remunerats per l’Ajuntament de Montmeló, d’acord amb el 
marc legal establert, pels conceptes i les quanties que es determinin en el present acord.

6.2. Les retribucions que puguin percebre els membres de la Policia local, son bàsiques i 
complementàries, d’acord amb les disposicions contingudes en aquest capítol i conforme als 
següents conceptes retributius:
1.- Son retribucions bàsiques:

a) Salari base.
b) Els triennis.
c) Les pagues extraordinàries.

2.- Són retribucions complementàries:
a)   El complement específic
b)   El complement variable de productivitat.
c)   El complement de nocturnitat.

• El complement específic compensa la realització de les funcions pròpies del lloc, el treball en 
dies festius, el treball en torns horaris rotatius, l’especial dedicació per tot allò que disposa la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les 
administracions públiques, i la responsabilitat en el cas dels comandaments. 

• El complement variable de productivitat premia la productivitat al lloc de treball. 
Per aquest concepte, l'Ajuntament abonarà un complement semestral de 451,8 € a cada 
membre de la Policia local. Aquesta quantitat tindrà el mateix increment anual que el que 
s’apliqui per a la resta de retribucions.

• El complement de nocturnitat compensa el tipus de servei que presten els membres de la 
Policia local. Per això s’assigna un complement mensual de 28,00€ bruts per dia treballat en 
horari nocturn. Si cal cobrir esporàdicament un servei de nit, es pagarà la nocturnitat que li 
correspongui en funció de les nits treballades.

• Els agents que realitzin funcions de responsable del torn cobraran per cadascun dels dies en 
que tinguin aquesta responsabilitat un plus equivalent a l'import que resulti del prorrateig diari 
que cobra un caporal.

• El personal que realitzi les funcions de formador en seguretat vial a les escoles rebrà una 
gratificació de 350,00€ anuals.

Article 7. Serveis de Gran Premi de Formula I, Moto ciclisme, Festa Major, Nadal, i Cap d'Any

7.1. Els membres de la Policia local que per torn hagin de treballar la nit prèvia i el dia de celebració 
dels Grans Premis de Formula I,  Motociclisme i Festa Major (entenent divendres nit, dissabte tot el 



dia, diumenge tot el dia), així com la nit del dia vint-i-quatre de desembre i l’ultima nit de l’any, podran 
demanar la seva retribució com a hores extraordinàries, al tractar-se d’un servei especial. En aquest 
cas, hauran de recuperar les hores del torn, la qual cosa podran realitzar mitjançant la deducció dels 
dies festius o bé treballant en aquest torn un altre dia, en aquests dos casos les hores a retornar 
seran el número d’hores abonades més el coeficient per hora festiva.

7.2. El personal de la Policia Local que per torn hagi de treballar de nit la nit del 24 i 31 de desembre,  
en torn de matí o tarda el 25 de desembre i 1 de gener, i en torn de matí el 6 de gener, rebrà una 
gratificació de 107,27€ per cada dia treballat. 

Article 8. Agent de barri o Torn partit

El personal assignat a aquest lloc de treball cobrarà un complement de jornada partida de 300 euros, 
sempre que estigui associat amb la motocicleta. Aquestes funcions seran assignades de manera 
voluntària.

Article 9. Guàrdies no presencials

9.1. Les guàrdies no presencials poden afectar als funcionaris del cos de la Policia local que ocupen 
llocs de treball de l’escala bàsica i intermèdia, els quals estaran subjectes a tenir planificada la 
situació de guàrdia no presencial com una forma de prestació de servei.

9.2. Per estar en aquesta situació de guàrdia no presencial els dies que mensualment es determinin 
en funció de les necessitats del servei, que podran ser una mitjà de setze dies, les vint-i-quatre hores 
del dia, s’abonaran 173,47€ bruts mensuals.

9.3. La situació de guàrdia no presencial comporta l’obligació d’atendre les trucades telefòniques que 
es rebin al telèfon que a aquest efecte lliurarà la corporació, o al telèfon que el funcionari afectat 
designi expressament. A més de l’obligació ja esmentada d’atendre la trucada de localització, quan es 
requereixi la presència física hi ha l’obligació  de ser present a la seu de la Policia local o al lloc de 
prestació del servei en el termini mínim imprescindible. A aquests efectes la incorporació directe al 
lloc de prestació del servei dins d’aquest límit temporal només podrà ser requerida quan no calgui 
passar prèviament pel centre de treball.

Article 10. Hores extraordinàries/Hores extraordinà ries festives

10.1. Es consideren hores extraordinàries aquelles que es realitzen fora de la jornada de treball 
sempre i quan aquell dia pertoqui treballar per calendari.
Es consideren hores extraordinàries festives aquelles que es realitzin quan el dia sigui de descans en 
el calendari laboral del policia. Es considera també hora extraordinària festiva, la nocturna (hores 
realitzades entre les vint-i-dos hores i les sis hores del dia següent).

10.2. Les hores extraordinàries es podran compensar amb temps de lliure disposició, sempre que les 
necessitats del servei ho permetin, d’acord amb la taula següent:
a) Una hora extraordinària efectuada en un dia laborable es compensarà amb una hora i quinze 
minuts de descans.
b) Una hora extraordinària efectuada entre les vint-i-dos i les sis hores d’un dia laborable o de 
sis a vint-i-dos hores en un dia festiu es compensarà amb una hora i  mitja de descans.
c) Una hora extraordinària efectuada entre les vint-i-dos i les sis hores d’un dia festiu es 
compensarà amb dos hores de descans.

No obstant això, quan no sigui possible la compensació anterior, les hores extres s’abonaran 
econòmicament segons el que s’estableix a continuació:
a) El preu o quantia econòmica d’hora extraordinària suposarà un increment d’un vint-i-cinc per 
cent sobre el preu de l’hora normal.
b) El preu o quantia econòmica d’hora extraordinària nocturna i/o festiva suposarà un increment 
d’un cinquanta per cent sobre el preu d’hora normal.

10.3. Durant la vigència del present acord (anys 2021-2025) s’aplicarà una reducció del preu de les 30 
primeres hores extres anuals realitzades fora de la jornada de treball, les quals s’abonaran de la 



manera següent:

Agent

Preu hora extraordinària.................................21,88€

Preu hora extraordinària festiva......................23,91€

Caporal

Preu hora extraordinària.................................24,90€ 

Preu hora extraordinària festiva......................27,22€ 

Sergent

Preu hora extraordinària.................................29,61€

Preu hora extraordinària festiva......................30,72€

Sots-inspector

Preu hora extraordinària.................................36,97€ 

Preu hora extraordinària festiva......................40,53€

Les hores a preu reduït seran les derivades de judicis, pràctiques de tir i formació. En cas que no es 
consumeixin a 30 de setembre de l’any en curs, qualsevol hora extra realitzada passarà a preu reduït 
fins arribar a les 30h anuals.

10.4. La distribució de les hores extraordinàries a proposta de prefectura respectarà l'estricte ordre 
alfabètic del primer cognom de cada membre del cos. Els anys imparells es començarà a distribuir 
per la lletra “Z” i els anys parells per la lletra “A”. Si un membre de la Policia local per raons 
degudament justificades no pogués realitzar-les, es passarà al següent, segons l’ordre alfabètic 
establert. Igualment s’aplicarà al tipus de servei que es presti, en concordança amb l’anterior, fins a 
completar el total dels membres de la plantilla. 
La no realització de les mateixes, per trobar-se en situació de baixa laboral o indisposició, no 
computarà, ni alliberarà a l'interessat de ser citat a la següent ocasió. 

10.5. El total d’hores realitzades que superin el total d’hores de còmput anual seran bescanviades per 
dies de descans. Es podran denegar els dies amb quaranta-vuit hores d’antelació si no es pot garantir 
els serveis mínims. Si la sol·licitud consta de dies consecutius seran quaranta-vuit hores del primer 
dia. 

10.6. El còmput mínim de les hores realitzades a petició de prefectura, en els serveis de dedicació 
mínima (mitjà marató, volta ciclista i altres), així com en els casos d’assistència a judicis, serà de 
quatre hores.

Article 11. Assistència als col·legis electorals

11.1. Quan a conseqüència de la celebració d’eleccions els membres de la Policia local prestin els 
seus serveis als col·legis electorals dintre del seu torn i aquest fet impedeixi exercir el seu dret a vot i 
no es pugui organitzar el servei perquè es puguin absentar del seu lloc de treball, tindran dret a la 
següent compensació:

a) 2 hores extraordinàries, quan realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari 
d’obertura dels col·legis electorals si la coincidència és de més de dues hores i menys de 
quatre.
b) 4 hores extraordinàries, quan realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari 
d’obertura dels col·legis electorals si la coincidència és de quatre o més hores.

11.2. Els membres de la Policia local que entrin a treballar aquell dia, no per torn ordinari, sinó per 



servei extraordinari, tindran dret a una compensació econòmica per les hores extraordinàries 
treballades.

11.3. El personal que treballi el dia d’eleccions per torn ordinari tindrà dret a percebre les retribucions 
econòmiques que li pertoquin, així com les dietes o indemnitzacions que estableixi per a aquest 
col·lectiu la Subdelegació del Govern, d’acord amb l'informe elaborat per prefectura.

Article 12.  Assistència a pràctiques de tir

12.1. Els membres de la Policia local de Montmeló hauran de realitzar les pràctiques de tir i cursos de 
tir que correspongui, d’acord amb allò establert al Decret 219/96, de 12 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’armament de les Policies locals. 

12.2. Les pràctiques de tir hauran d’ésser dirigides i monitoritzades, per un instructor de tir policial 
acreditat, ja sigui propi o aliè a la plantilla de la Policia Local de l'Ajuntament de Montmeló, en unes 
instal·lacions adequades per a la pràctica del tir i preferentment a l'Institut de Seguretat de Catalunya. 
Es realitzaran preferentment el 1er Torn en els mesos de Març/Abril i el segon torn 
Setembre/Octubre.

12.3. Sempre que sigui possible es realitzaran dins de la jornada de treball, o, en el seu defecte, en 
altres hores, les quals comptabilitzaren de la següent manera:

a) D’acord amb el preu reduït establert a l’article 10.3 del present annex quan formin part de 
les 30 primeres hores.
b) Si s’han consumit les 30 primeres hores a preu reduït : com a hora extraordinària 
efectuada en dia laborable (el que suposarà un increment d’un vint-i-cinc per cent sobre el 
preu de l’hora normal), si el policia que treballa en torn de tarda o de nit ha d’assistir a les 
practiques de tir al matí.
c) Si s’han consumit les 30 primeres hores a preu reduït : com a hora extraordinària 
efectuada en dia festiu (el que suposarà un increment d’un cinquanta per cent sobre el preu 
de l’hora normal), si el policia estant de festa ha d’assistir a les practiques de tir al matí.

11.4. En cas d’estar de servei i hagi d’utilitzar el seu vehicle particular, prèvia autorització del cap de 
Policia local, també tindrà dret al cobrament del quilometratge a comptar des del lloc de treball.

11.5. L’Ajuntament haurà de facilitar els mitjans tècnics adients per a la realització de les pràctiques.

Capítol  3. Condicions socials

Article 13. Formació, estudi i reciclatge

13.1. L'Ajuntament fomentarà l’assistència dels funcionaris de la Policia local a cursets de reciclatge, 
perfeccionament i especialització, organitzats per l'Ajuntament o organismes competents. S’exclou 
d’aquest acord el curs bàsic de formació i el cursos per promoció a categories superiors impartits per 
l'Institut de Seguretat de Catalunya, donat el seu caràcter preceptiu.

13.2. S’establirà un programa anual de formació professional. A tal efecte, s’estudiaran les línies més 
adients de formació relacionades amb els serveis que es presten.

13.3. La Corporació facilitarà als delegats de personal la informació que posseeixi sobre cursos, 
cursets, seminaris, etc., i aquests seran exposats al taulell d’informació dels funcionaris.

13.4. Als treballadors de la policia local de Montmeló els serà abonat l’import que li suposi la 
renovació del permís de conducció B.

Article 14. Assistència a l'Escola de Policia (curs  bàsic i promoció)

14.1. Els funcionaris al servei de la Policia local que, per al seu nomenament de carrera o per a la 
seva promoció de grups, assisteixin a cursos de l'Institut de seguretat pública de Catalunya (ISPC) 



tindran dret al cobrament de l'import del tiquet de menjador de l'ISPC i del quilometratge des de 
l'Ajuntament fins a l'ISPC. A aquest efectes, els funcionaris presentaran una relació mensual al servei 
de personal de l'Ajuntament perquè es procedeixi al seu pagament. Quan un policia hagi d’absentar-
se a realitzar un curs de promoció a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i aquest requereixi 
una dedicació exclusiva, quedarà alliberat de la realització del seu torn de treball, si bé li seran 
comptabilitzades les hores lectives corresponents al curs en qüestió. 

14.2. Quan es realitzi el curs bàsic a ISPC, el policia que el realitzi haurà de treballar un cap de 
setmana de cada quatre. Aquest calendari podrà modificar-se de mutu acord entre la prefectura i 
l’agent.

Capítol  4. Altres millores

Article 15. Segona activitat 

15.1. La segona activitat és un canvi de la situació funcional dels components de la Policia local, per 
la qual passen a prestar serveis sedentaris o secundaris amb la doble finalitat d’assumir altres 
funcions policíaques dins l’organització del mateix cos o de desenvolupar serveis no policials en altres 
àrees de l'Ajuntament de Montmeló i, per tant, no dependents de l’estructura del cos de la Policia 
Local. 

15.2. Passaran a la situació de segona activitat els policies locals que, segons dictamen mèdic, 
tinguin disminuïda llur capacitat, ja sigui física o psíquica, per complir el servei ordinari, i els policies 
locals que, amb 57 anys d’edat complerts i sense estar inclosos en les previsions de l’apartat anterior, 
ho sol·licitin. Quan s’hagi passat a la segona activitat per incapacitat física o psíquica, el tribunal 
mèdic corresponent podrà dictaminar el reingrés a la plantilla de primera activitat d’aquells agents que 
hagin demostrat davant del tribunal la seva recuperació total. 

Aquesta nova revisió podrà ser sol·licitada pel mateix interessat o per l'Ajuntament de Montmeló, una 
vegada transcorregut un any, com a mínim, des del pas a la segona activitat o des de l’ultima revisió, 
si escau.

El pas a la situació de segona activitat serà definitiu tret del que diu l’article anterior.

15.3. En qualsevol cas, el canvi de lloc de treball no representarà cap disminució de les retribucions 
bàsiques ni del grau personal dels afectats. Malgrat això, si les retribucions al passar a segona 
activitat es menor que la que el policia percep en servei actiu la diferencia serà distribuïda en un 
Complement Específic Transitori per tal d’assolir el 100% de les retribucions dels policies.

15.4. Els components de la plantilla de segona activitat no podran participar en els processos 
d’ascens que s’efectuïn per promoció interna per a l’accés a categories professionals superiors dins el 
propi cos, sense perjudici de llurs possibilitats de participació en qualsevol altre procediment de 
promoció interna o professional.

Article.16 Roba de treball

1. Àmbit d'aplicació
Tots els membres de la Policia Local, sempre que estiguin de servei, portaran la uniformitat que 
pertoqui al complet, que haurà d’estar en perfectes condicions d’ús i de neteja. N’estaran exempts en 
casos de serveis especials.

2. Objecte
Regular el model de petició i lliurament mitjançant el sistema anomenat de punts. L’usuari disposarà 
d’un crèdit anual de punts i amb aquests podrà fer la comanda de vestuari.

3. Mecanismes d'aplicació de l’acord
El seguiment de l’aplicació d’aquesta normativa es realitzarà per la Comissió de control i de 
seguiment.



4. Principis Generals
4.1 Assegurar la correcta uniformitat del personal que, per les característiques de les seves funcions, 
ha d’utilitzar roba o uniforme de treball.
4.1 La Comissió de control i de seguiment podrà ser consultada en la valoració de les mostres de les 
ofertes.

5. Sistema de punts
Aquest sistema permet que el personal pugui escollir les peces de vestuari respectant els principis 
generals d’aquesta normativa i el nombre mínim i màxim de peces.

Comporta una major responsabilitat per part de l’usuari, atès que ell serà l’encarregat de realitzar la 
comanda en funció de les seves necessitats. Això també li permetrà tenir l’equipament que necessiti.

6. Procés de sol·licitud
6.1 La Unitat de compres facilitarà a cada membre de la policia al mes de Setembre l’imprès de 
sol·licitud de les peces de vestuari per a l’any següent
6.2 La sol·licitud, degudament emplenada i signada serà obligatòriament tornada pel treballador a la 
Unitat de compres durant el mes de Octubre i posteriorment es tramitarà la comanda. Això no 
obstant, en cas de no lliurar-la, se li subministraran únicament les peces de periodicitat anual 
establertes.
6.3 Per a cada cicle el treballador disposarà com a màxim de 612 Punts
6.4 Les peces reflectides com per deteriorament es lliuraran en tornar la peça deteriorada.
6.7 Quan s’observi que algun agent no té la uniformitat completa o que no la porta en les condicions 
adequades, se li farà entrega de la peça o peces que hagi menester, descomptant-les dels seus 
punts.
6.8 Al personal de nova incorporació subjecte a portar vestuari, se li lliurarà un equip nou complert 
excepte l’armilla. Serà requisit per demanar l’armilla tenir una antiguitat de dos anys en servei a 
l'Ajuntament de Montmeló.
6.9 L’agent de barri o Torn Partit tindrà un increment en el saldo de punts proporcional a aquelles 
peces exclusives que per al seu ús estiguin associat al servei amb motocicleta.
6.10 Les peces trencades en jornada laboral a conseqüència d’una actuació es reposaran sense cost 
en el saldo de punts.
6.11 La data de recepció de la roba per part del treballador no pot ser posterior al 15 d’abril de l’any 
en curs.

7. Taules de peces

PREU PERCENTATGE PUNTS(x10)

Botes Operatives 90,85 0,6 60

Botes Hivern 121,36 0,81 81

Botes Pluja 10 0,06 6

Samarreta tèrmica 26,83 0,31 17

Samarreta Interior 9 0,32 6

Pantalons Estiu 47,43 0,27 31

Pantalons Hivern 48,65 0,3 32

Polos Estiu 41,11 0,02 27

Polos Hivern 45,86 0,03 30

Mitjons Estiu 3,94 0,13 2

Mitjons Hivern 5,20 1,58 3

Gorra Estiu 20,07 0,89 13

Gorra Hivern 20,07 0,24 13



Caçadora 236,80 1,58 158

Impermeable 133,45 0,89 89

Guants Antitall 36,34 0,24 24

Guants Hivern 29 0,19 5

Porta Guants 7,69 0,19 19

Braga Coll 8 0,05 5

Lot Operativa 60,88 0,4 40

Núm. Tip, Xarreteres 2 0,01 1

Armilla 491,73 3,28 328

TOTAL 1496,26 100 990

* Aproximadament // Preus sense IVA
Pantalons Estiu // Hivern = 31 // 32 X 3 Anuals = 95
Polos Estiu // Hivern = 28 // 31 X 2 Anuals = 114
Mitjons Estiu // Hivern = 2 // 3 X 4 Anuals = 20
Total Vestuari Anual = 229
Complements Vestuari = 138 ( Guants, Caçadora, Botes, etc.)
Total punts per policia = 367 Punts
(1496,26 x 367 / 990 = 554,67 euros/membre cos 
554,67 x 19 = 10,538,80 euros (sense IVA)

Durabilitat de la peça

Armilla reflectant Per deteriorament

Funda Emissora Per deteriorament

Esprai de pebre Per deteriorament

Funda Esprai Per deteriorament

Funda carregador Per deteriorament

Cinturo Per deteriorament

Porta guants Per deteriorament

Funda Manilles Per deteriorament

Manilles Per deteriorament

Xiulet Per deteriorament

Funda defensa ASP Per deteriorament

Defensa ASP Per deteriorament

MÍNIM: Durabilitat màxima de la peça. ( Arribada aquesta data s'ha de renovar)
MÀXIM: Durabilitat mínima de la peça. ( Màxim de comandes de la mateixa peça)

A continuació s’adjunta model del full de petició de material pels membres de la policia local:



SOL·LICITUD I/O ASSIGNACIÓ DE VESTUARI AL PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL - ANY 2014

Nom i Cognoms: 

TIP:                    Punts: 367                            

Motiu:        Uniformitat                                                              Pèrdua
     Deteriorament                                                         Altres

PUNTS MATERIAL UN. TOTAL

81 Bota CRISPI mod. SWAT EVO HTC CSF VIBRAM- Hivern 0
60 Bota CRISPI mod. A.WAY  GTX BLACK de pell - Estiu 0
34 Sabata mod. MAGNUM amb sola de goma 0

30 Polo m/ll bicolor Thermolite - Hivern 0
27 Polo m/c bicolor Coolmax - Estiu 0
32 Pantalon bielàstic acabat Teflon - Hivern 0
31 Pantalon bielàstic acabat Teflon - Estiu 0

3 Mitjons Thermolite - Hivern 0
2 Mitjons Coolmax - Estiu 0
13 Gorra Hivern Agent 0

13 Gorra Hivern escala Intermitja 0
13 Gorra Hivern escala Executiva 0
13 Gorra Estiu Agent 0

13 Gorra Estiu escala Intermitja 0
13 Gorra Estiu escala Executiva 0
17 Samarreta Tèrmica 0

6 Samarreta m/c blau marí 50% cotó, 50% poliester 0
5 Buf coll polar 0
1 Número identificació pit 0

158 Anorac bicolor PTFE, interior de Thinsulate 0
24 Guants antitall nivell 5 de pell, forro Dyneema 0
5 Guants hivern Wind Stopper 0
19 Funda pell per a guants de latex 0

40 Llanterna recargable P5.2-R led Lenser 270 lm 0
328 Armilla Antibala Nivell II - Cobertura 360º 0
89 Impermeable 0

6 Botes pluja 0

TOTAL PUNTS 0

Data sol·licitud vestuari:                                             Data rebuda vestuari estiu:                                
Signatura treballador,                                                 Signatura treballador,

Observacions:                                                            Data rebuda vestuari hivern:
____________________________________                 Signatura treballador,

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________



Article 17.   Assistència jurídica i responsabilitat civil

1. L’ Ajuntament garanteix l’assistència jurídica gratuïta al personal que la precisi a causa de 
conflictes amb tercers derivats de la prestació del servei.

2. L’Ajuntament ha de garantir la cobertura de la responsabilitat civil, amb cobertura de fiances, 
defensa jurídica especialitzada i costes processals, de tot el personal municipal compresos en l’àmbit 
d'aplicació d’aquest Acord, sempre que s’esdevingui com a fruit de la realització de qualsevol actuació 
que aquest personal porti a terme en relació amb les funcions assignades o que li hagi estat 
encomanada, ja sigui dins o fora del centre de treball o in itinere, sens perjudici de poder exercir el 
dret de repetició quan legalment s’escaigui. L’Ajuntament es farà càrrec, per si mateix o mitjançant la 
cobertura d’una pòlissa d’assegurances establerta per a aquest propòsit, d’aquesta responsabilitat 
civil.

3. Queden exceptuats en casos en que l’empleat/da sigui condemnat com a responsable per 
imprudència temerària amb infracció de reglaments, negligència o ignorància inexcusable, dol, mala 
fe o per infracció o incompliment voluntari de normes.

Article 18.  Complement de productivitat  

Té com a finalitat retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària, l’interès o la iniciativa amb 
que el funcionari desenvolupa la seva feina. La quantia global la fixa el Ple municipal i la distribució 
individual la realitza l’Alcaldia, d’acord amb els criteris que s’estableixin. Els criteris pels quals es 
podrà assignar aquest complement són:

1. Encomana de funcions de categoria superior: aquesta seria una assignació de productivitat 
vinculada amb l’activitat extraordinària i que es retribuiria en supòsits especials de vacant del lloc de 
treball de categoria superior, que no es tingui previst cobrir, des del primer dia, sempre i quant la 
persona assumeixi una part o la totalitat de les funcions del lloc vacant de categoria superior. En el 
cas de la Policia Local, aquesta productivitat la percebran els agents que per motius del servei duguin 
a terme funcions de caporal.  Els agents que realitzin funcions de responsable del torn cobraran per 
cadascun dels dies en que tinguin aquesta responsabilitat un plus equivalent a l'import que resulti del 
prorrateig diari que cobra un caporal. 

2. Realització d’una activitat extraordinària fora de la jornada laboral: aquesta seria una assignació de 
productivitat vinculada a la realització d’una activitat extraordinària, no compresa dins les funcions 
ordinàries assignades al seu lloc de treball, que la persona duu a terme fora de la seva jornada 
laboral. L’assignació de la quantia corresponent s’establiria d’acord amb l’informe proposta emès pel 
responsable de l’àrea corresponent de la persona afectada, el qual detallaria el contingut de l’activitat 
extraordinària i la proposta de la quantia total de complement de productivitat a assignar, en funció 
dels resultats obtinguts i l’esforç emprat. Aquest informe, juntament amb la resolució administrativa 
d’assignació del complement, seran posats en coneixement dels representants sindicals del personal.

3. Especial rendiment per la presència al lloc de treball del personal a torns en un règim de quadrant 
horari Q-3 del cos de la Policia Local: s’estableix per a les persones sotmeses a control horari que 
ocupin llocs al cos de la Policia local amb una antiguitat mínima d’un any a l’Ajuntament de Montmeló 
en el període d’inici de meritació del complement i de forma ininterrompuda un complement de 
productivitat semestral d’assistència, amb els requisits i condicions que s’assenyalen a continuació. 
L’import màxim a percebre per aquest concepte és de 903,06€ anuals. El reglament de l’aplicació 
d’aquest complement s’adjunta com ANNEX III.



ANNEX III NORMES D’APLICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL COMP LEMENT  DE PRODUCTIVITAT 

DELS EXERCICIS 2021-2025

OBJECTE

L’objecte del present informe es proposar les normes d’aplicació i de distribució del complement de 

productivitat del personal d’Oficines, Policia Local  i Residència Can Dotras, dels exercicis 2021-2025. 

ANTECEDENTS

L’article 27.c.4. de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal de l’ajuntament de 

Montmeló per als anys 2016-2020, estableix que s’assignarà un complement de productivitat al 

personal d’oficines i Can Dotras. El text diu el següent:

La seva aplicació en la nòmina del treballador es durà a terme seguint criteris estrictament de 

productivitat, tot valorant aspectes relatius a la qualitat del treball de la persona; grau d’implicació; 

assistència al lloc de treball; assoliment d’objectius, etc.

Concepte Percentatge aproximat Observacions

Recursos Humans 30% Valorarà elements objectius 

com l’assistència, puntualitat, 

etc.

Responsable immediat 30% Valorarà elements relacionats 

amb la productivitat directa del 

treball dut a terme.

Gerència 30% Valorarà elements prenent 

criteris dins del context del 

treball col·lectiu i individual 

com a part d’una 

organització.

Altres conceptes 10% Es podran incloure altres 

paràmetres com la valoració 

en sentit ascendent i altres.

L’esmentat complement s’aplicarà a partir de l’any 2017. Durant el mes de Febrer de 2017 s’abonarà 

la part corresponent al segon semestre de 2016 i en funció dels criteris pactats entre el Comitè i 

l’Ajuntament. 

Tot i podent ser diferents els ítems, la valoració dels elements productius tindran els mateixos 

principis que els del personal del Servei de Manteniment i Obres.



Aquest conveni de productivitat serà inclòs en el pressupost de l’any 2017 amb una quantia 

econòmica addicional pel personal d’Oficines de 30.000€. Serà abonat al treballador en 2 

mensualitats (febrer i setembre); de forma lineal independentment de la categoria professional del 

subjecte; per a treballadors de la plantilla amb una jornada de treball fixada entre el 50% i el 100% 

de la jornada laboral vigent.

El complement de productivitat es fa extensiu al personal funcionari i laboral d’oficines i de Can 

Dotras

INFORME

La percepció del complement de productivitat ve determinada per la valoració de dos aspectes 

intrínsecs al concepte d’acompliment; d'una banda, el resultat del treball que es desenvolupa
, 
que 

deriva de l'especial rendiment i l’activitat extraordinària, i de l’altra, la conducta professional que es 

vincula amb l'interès o la iniciativa amb què s’exerceixen les tasques assignades. En la valoració 

d’aquests factors esdevé necessària tant la implicació dels mateixos treballadors com la dels seus 

superiors jeràrquics. La participació activa del personal en la seva avaluació és un element de 

responsabilització del desenvolupament professional propi, A la vegada, l’avaluació per part dels 

superiors jeràrquics -coneixedors del funcionament de cadascun dels seus serveis i de les tasques 

realitzades pel personal, segons les circumstàncies de cada cas concret, provoca el necessari 

intercanvi entre el personal i els seus superiors. És així com aquesta valoració pot suposar una 

oportunitat per a la millora continua de !'Administració.

Es considera oportú que la valoració del personal subjecte a l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord es 

dugui a terme a partir d’un únic model d’acta de valoració.

També es creu necessari reforçar el control de l’absentisme per la seva incidència en la productivitat 

del conjunt de l’organització i en la imatge que projecta sobre el conjunt del col·lectiu de treballadors i 

treballadores públics.

En aquest context i, partint dels preceptes expressats al conveni 2016-2020, aquest Acord preveu, 

d’una banda, una avaluació directa pels dies treballats durant el període, amb un pes del 30%. D’una 

altra, tres possibilitats d'avaluació de l'activitat desenvolupada als efectes de la percepció del 

complement de productivitat, amb un pes del 70%: 

1. Autoavaluació del treballador, seguida de l’avaluació del superior jeràrquic.

2. Avaluació conjunta, per acord amb el superior jeràrquic.

3. Avaluació efectuada exclusivament pel superior jeràrquic, en cas que el/la treballador/a 

renunciï a l’autoavaluació o no presti serveis en el departament, d’acord amb el que es 

preveu en aquest Acord.

Àmbit d'aplicació

Aquestes normes són d'aplicació al personal funcionari, laboral fixe  i laboral indefinit no fixe que 

desenvolupa funcions a les oficines de l’Ajuntament, Policia Local i Residència Can Dotras, amb més 



d’un 50% de la jornada complerta de treball i amb una antiguitat mínima a la Corporació de 12 mesos 

complerts. En quant a les jornades parcials, el complement de productivitat serà proporcional a la 

jornada establerta per cada treballador/a.

Determinació de la quantia del complement

1.- La quantia del complement de productivitat s’ha de determinar en funció dels crèdits assignats en 

el pressupost amb una quantia màxima de 45.000 € anuals. 

2.- La quantia individual anual a percebre en concepte de productivitat no pot ultrapassar les xifres 

següents:

- Per totes les categories del personal d’oficines i Can Dotras : 437,94€

- Per totes les categories del personal de la polic ia Local:   903,06€

Percepció del complement

Únicament percebrà el complement de productivitat el personal que, durant el període de valoració, 

hagi acomplert les seves tasques amb un alt grau de productivitat. El complement serà abonat en 

dues parts: la primera al març i la segona a l’octubre.

Factors i conceptes per a la valoració del compleme nt:

1. L’especial rendiment:  es valora el treball realitzat amb eficàcia i eficiència per tal d'assolir 

resultats emprant els menors recursos i mostrant diligència vers la feina. Es valora també el 

treball orientat a augmentar els estàndards de qualitat del treball i a una òptima satisfacció dels 

usuaris.

2. L'activitat extraordinària:  es valora la col·laboració i la implicació en els moments en què, per 

avançar en el compliment de les tasques encomanades a la unitat directiva, cal desenvolupar 

activitats diferents o complementàries a les executades de manera ordinària.

3. L'interès o la iniciativa:  es valora l'habilitat per emprendre per compte propi actuacions o 

sistemes de treball nous, tot avançant-se a situacions, fets o problemes, sense arribar a 

extralimitar les línies coherents d’actuació relatives al lloc de treball. També es valora la capacitat 

per respondre de manera àgil davant de situacions noves, critiques i/o imprevistes, així com el 

compromís professional, a través de l’actualització professional.

Personal exclòs de la percepció del complement 

No percep complement de productivitat:

1. El personal que hagi estat objecte d’una sanció disciplinària ferma en via administrativa, per falta 

lleu, greu o molt greu basada en fets relacionats amb la jornada i l'horari, l'incompliment de les 

tasques encomanades o la manca de rendiment, iniciativa o interès per la feina.

2. El personal que, tenint l'antiguitat requerida, no hagi prestat serveis ininterrompudament durant el 

període que es valora, s’abonarà el complement proporcionalment al temps efectiu de treball 



durant el període que es valora.

3. El personal amb una jornada laboral inferior al 50% de la jornada complerta de treball.

4. El personal amb un còmput d’hores registrades a l’e-tempo amb un valor negatiu durant tres 

valoracions consecutives.

5. Personal que ha estat absent per qualsevol motiu durant tot el període que es valora, a excepció 

dels casos derivats d’accident de treball, malaltia professional i malaltia greu.

6. Personal que causa baixa voluntària de l’Ajuntament de Montmeló o Can Dotras, ja sigui per 

rescissió de contracte, excedència o comissió de serveis. En el supòsit que aquest personal 

reingressi  hauran d’acomplir un any de prestació de serveis per tenir dret al complement.

Aplicació del complement

El complement de productivitat corresponent a la valoració de RRHH (30%) serà susceptible de ser 

abonat en cas que el programa de seguiment de l’assistència al lloc de treball e-tempo  es trobi en 

còmput total positiu.

Addicionalment, les absències del lloc de treball de dies complerts per causes no incloses a la relació 

del present apartat, seran penalitzades fins a un 30% de l’import total, de la mateixa manera que 

s’aplica en el personal de la Policia Local. Textualment, diu: 

"Pel concepte de no absentisme es computa i s’abona tota la prima, si el funcionari falta menys
de dos dies al treball dins del semestre.

• Pèrdua del 40 % de la prima semestral per absència de 2 a 4 dies del lloc de treball. 
• Pèrdua del 60 % de la prima semestral per absència de 5 a 6 dies del lloc de treball.
• Pèrdua del 100 % de la prima semestral per absència de més de 6 dies del lloc de treball."

La part del complement de productivitat corresponent a l’avaluació del treballador (70% del pes), 

s’abona en la forma proporcional al resultat obtingut d'acord amb la fixa de valoració de l'annex II.

Pel còmput de les deduccions i exclusions es considerarà el període de temps comprès entre els dies 

1 de gener i 30 de juny de l’any en curs i, aquests efectes, es prendran com a referència els dies 

naturals que té el primer semestre de l’any, menys el total de dies d'absència que cal deduir a cada 

persona. Aquest càlcul serà d’aplicació en el complement a percebre el mes de setembre. El mateix 

es farà pel període comprès entre els dies 1 de juliol i 31 de desembre de l’any en curs, càlcul que 

serà d’aplicació el mes de febrer de l’any següent.

A l'efecte de la percepció del complement de productivitat, no deduiran les absències del lloc de 

treball motivades per les següents causes:

• Permís pel naixement d'un fill.

• Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple de durada no inferior a 

un any, d'un o una menor.

• Permís per maternitat l el permís de reducció de jornada per cura d'un fill mentre es tingui dret a 

percebre el 100% de retribucions.



• Permís de paternitat.

• Permís per lactància.

• Ampliació del permís de maternitat per atendre fills prematurs o que hagin d’ésser hospitalitzats a 

continuació del part.

• Permís per atendre fills discapacitats. permís prenatal:

• Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar fins al segon grau de 

consanguinitat o afinitat .

• Permís per matrimoni.

• Permís per matrimoni d'un familiar fins al segon grau de consanguínllat o afinitat 

• Baixes per incapacitats motivades per accidents de treball i/o malalties professionals. 

• Permís per deures inexcusables de caràcter públic.

• Permís per reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda. 

• Permís per situacions de violència de gènere.

• Permís per assumptes particulars. 

• Vacances.

• Permís de protecció a la maternitat previst per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 

de riscos laborals,

• Permís per reducció de jornada per a tenir cura de fill menor afectat de càncer o una altra malaltia 

greu.

• Absència per utilització del crèdit horari sindical.

• Absència Per risc laboral.

• Permís per visites mèdiques.

• Incapacitat transitòria derivada de malaltia comuna quan sigui motivada per alguna de les 

malalties greus que es descriuen a l’annex del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a 

l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de Seguretat Social, de la prestació econòmica per a 

la cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu, i en el Reial Decret 2210/1995, de 28 

de desembre, pel qual es crea la Xarxa nacional de vigilància epidemiològica

El temps de serveis prestats de forma no presencial mitjançant la modalitat de teletreball computarà 

als efectes de la percepció del complement de productivitat, de conformitat amb les normes i 

directrius previstes per aquest Acord.

Òrgans encarregats d'aplicar els criteris de valora ció

El/la gerent de l’Ajuntament dirigeix i coordina el procés de distribució del complement de 

productivitat. A aquest efecte, ha d'informar al/la secretari/a i membres de l’equip de Govern de les 

decisions que prengui sobre aquest tema i ha de supervisar les propostes de tots els serveis, per 

homogeneïtzar-les i adequar-les als criteris que s'hagin establert prèviament.



Valoració individualitzada de l'activitat

Per tal d’homogeneitzar els criteris amb altres administracions públiques, es proposa:

A. Recursos Humans (30% del total)

La valoració corresponent als elements objectius de puntualitat, absències, assistència, etc. 

correspondrà al Departament de Recursos Humans en funció de la fitxa inclosa a l’Annex I del 

present informe. La seva repercussió en el total del complement serà del 30 %.

El complement serà abonat al treballador en la quantitat que estableixi la valoració enumerada en el 

present apartat A, sempre i quan el còmput d’hores registrades a l’e-tempo del treballador sigui 

positiu.

El personal que tingui un saldo negatiu en el registre del control horari e-tempo podrà disposar dels 

dies de lliure disposició, festius de conveni o vacances que li correspongui per transformar el saldo en 

positiu.

B. Avaluació de l’activitat desenvolupada pel treba llador (70 % del total)

Per a l’avaluació vinculada a les tasques del treballador, s’estableixen tres tipus d’avaluació de 

l'activitat desenvolupada a l'efecte de la percepció del complement de productivitat:

1. Autoavaluació, seguida de l'avaluació del superior jeràrquic

2. Avaluació conjunta, amb l'acord previ amb el superior jeràrquic

3. Avaluació pel superior jeràrquic

1. Autoavaluació:  el personal subjecte a l’aplicació d’aquest Acord haurà de formalitzar l’apartat 

d’autoavaluació de l’activitat desenvolupada de l'acta de valoració individual que s'adjunta com 

Annex II  d’aquest informe. Posteriorment, el superior jeràrquic formalitzarà l'apartat d'avaluació 

individual atorgant les puntuacions corresponents a cadascun d'aquests factors.

2. Avaluació conjunta:  el superior jeràrquic i l'empleat/ada poden acordar fer aquesta avaluació de 

manera conjunta. 

3. Avaluació pel superior jeràrquic:  en cas que el personal subjecte a l’aplicació d’aquest Acord 

renunciï a l’autoavaluació de l’activitat desenvolupada fent-ho constar a l'acta de valoració 

individual, l’avaluació de l’empleat/ada serà duta a terme pel superior jeràrquic.

Si el/la treballador/a no s'autoavalua o no presta serveis en el departament en el moment de fer 

l'autoavaluació -per excedència, jubilació o causes de força major que facin materialment impossible 

la formalització d’aquest apartat- automàticament serà el superior jeràrquic de la persona treballadora 

qui iniciï l’acta de valoració individual.

L'acta de valoració individual serà validada pel responsable del servei amb el vist-i-plau del gerent.



El/la gerent, ha d’utilitzar l’acta de valoració individual per elaborar la proposta de valoració de cada 

servei.

El personal haurà de ser informat sobre les valoracions que ha rebut i podrà fer constar les 

al·legacions que consideri oportunes. En cas de no conformitat resoldrà el responsable del servei.

L'acta de valoració individual tindrà assignada una puntuació que, d'acord amb la valoració rebuda, 

podrà oscil·lar entre 0 i 70 punts i s'abonarà segons la següent proporció:

• Entre 0 i 20, pèrdua del 100% de la prima total.

• Entre  21 i 50, pèrdua del 50% de la prima total.

• Entre 51 i 70, cobrament íntegre de la prima total.

S'hauran d'establir les mesures d'informació necessàries per tal que les persones que es trobin en 

situació de gaudi d'alguna mesura de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, puguin 

formalitzar l'acta d'autoavaluació.

Els criteris de valoració inclosos als Annexos I i II, podran ser revisats anualment segons les 

necessitats de la corporació, duent a terme, a tal efecte, únicament l’aprovació dels corresponents 

annexos.

Informació als òrgans de representació del personal

Els òrgans de representació del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord han de rebre 

informació, de conformitat amb el que disposa l'article 40.1 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Tramesa de les quanties dels criteris de distribuci ó

Amb caràcter previ al seu pagament i, en tot cas, abans del 10 de març en el cas de l’avaluació del 

segon semestre i 10 d'octubre, en el cas de l’avalu ació del primer , de l’any en curs, els tècnics 

responsables de serveis amb personal al seu càrrec han de trametre a Recursos Humans de 

l’Ajuntament, la quantia dels complements assignats amb especificació dels criteris de distribució 

aplicats, així com la distribució percentual del personal entre les categories previstes: assolit, no 

assolit i exclòs, d'acord amb el quadre que s'adjunta en l'annex II.

Publicitat de les quanties atorgades

Els complements de productivitat han de ser de coneixement públic per a la resta de personal inclòs 

en l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord del departament o de l'organisme interessat. El departament de 

Recursos Humans han de garantir l’accés del personal interessat a les llistes definitives d'incentiu de 

productivitat.

Així mateix, en el full de nòmina corresponent al mes en què es produeixi l'abonament s'ha de fer 

constar de forma clara i separada l'Import del complement de productivitat.



RELACIÓ D'ANNEXOS

Annex l. Fitxa de valoració del departament de Recursos Humans

Annex II. Acta de valoració individual per aplicar i distribuir el complement de productivitat.

Annex I. FITXA DE VALORACIÓ DEL DEPARTAMENT DE RECU RSOS HUMANS 

NOM DEL TREBALLADOR Data:

CÀRREC

Assistència

Dies de treball establerts en aquest semestre 107 dies

Dies treballats durant aquest semestre o justificats 107 dies

Diferència 0 dia/es

Import semestral a percebre 200,00 €        

Import màxim a percebre en concepte d'assistència (30%) 60,00 €          

Import a percebre ponderat 60,00 €          

Hores de treball efectives Ponderació
Pèrdua del 40 % de la prima semestral per absència
de 2 a 4 dies del lloc de treball. 

0,6

Pèrdua del 60 % de la prima semestral per absència
de 5 a 6 dies del lloc de treball.

0,4

Pèrdua del 100 % de la prima semestral per absència
de més de 6 dies del lloc de treball.

0

Signatura RRHH

 



Annex II. ACTA DE VALORACIÓ INDIVIDUAL PER APLICAR I DISTRIBUIR EL COMPLEMENT DE 

PRODUCTIVITAT

Dades de la persona que es valora

NOM DEL TREBALLADOR

Autoavaluació de l'activitat desenvolupada

Especial rendiment

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

Activitat extraordinària

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

Interès o iniciativa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

Opto, per acord amb el cap, per l'avaluació conjunta

Renuncio a l'autoavaluació

Signatura de la persona que es valora, lloc i data.

Avaluació individual emesa pel /la cap

Especial rendiment

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

Activitat extraordinària

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

Interès o iniciativa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAI SEMPRE

Resultats

Puntuació assolida per l'activitat desenvolupada

Grau de productivitat

Signatura del/de la responsable jeràrquica, lloc i data

En períodes concrets, en que cal absorvir càrregues de treball excepcionals, intensifico els esforços.

Mostro un interès continuat a conèixer fets, dades i altra informació actualitzada relacionada amb el 
contingut de la feina, fet que em permet assolir uns nivells òptims de rendiment.

Davant de situacions noves, crítiques o imprevistes identifico mancances, problemes i oportunitats i 
proposo millores - dins dels límits coherents d'actuació del meu lloc de treball- en tot allò que pugui 
afectar en un futur la consecució dels resultats esperats.

M'adapto amb rapidesa i eficàcia a les innovacions organitzatives i tecnològiques que es produeixen 
en l'entorn laboral i procuro incorporar-les a la feina.

Resol les qüestions que se li plantegen amb eficàcia i acomplint els terminis i compromisos, a fi 
d'augmentar els estàndards de qualitat de la seva feina.

Fa ús dels recursos de que disposa o que gestiona l'Admnistració amb un criteri de màxima eficiència, 
emprant els recursos disponibles indispensables i minimitzant el temps emprat en l'execució de les 
tasques assignades, sense que això comporti una dismunució dels nivells de qualitat.

Resolc les qüestions que se'm plantegen amb eficàcia i acomplint els terminis i compromisos, a fi 
d'augmentar els estàndards de qualitat de la meva feina.

Faig ús dels recursos de que disposa o que gestiona l'Admnistració amb un criteri de màxima 
eficiència, emprant els recursos disponibles indispensables i minimitzant el temps emprat en l'execució 
de les tasques assignades, sense que això comporti una dismunució dels nivells de qualitat.

Quan és necessari i, a fi de col· laborar al màxim amb l'equip de treball, duc a terme tasques 
complementàries a les executades de forma ordinària.

CÀRREC

Quan és necessari i, a fi de col· laborar al màxim amb l'equip de treball, du a terme tasques 
complementàries a les executades de forma ordinària.

En períodes concrets, en que cal absorvir càrregues de treball excepcionals, intensifica els esforços.

PUNTS (SOBRE 70)

PERCENTATGE

Mostra un interès continuat a conèixer fets, dades i altra informació actualitzada relacionada amb el 
contingut de la feina, fet que li permet assolir uns nivells òptims de rendiment.

Davant de situacions noves, crítiques o imprevistes identifica mancances, problemes i oportunitats i 
proposo millores - dins dels límits coherents d'actuació del seu lloc de treball- en tot allò que pugui 
afectar en un futur la consecució dels resultats esperats.

S'adapta amb rapidesa i eficàcia a les innovacions organitzatives i tecnològiques que es produeixen en 
l'entorn laboral i procura incorporar-les a la feina.

Marcar

ÀREA



Segon .- Inscriure l'Acord regulador de les condicions de  treball del 
personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Mo ntmeló i la Residència 
Can Dotras per als anys 2021-2025  al Registre i di pòsit de convenis 
col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat REGCON.

Tercer .- Aprovar la valoració de llocs de treball portada  a terme per 
l'Ajuntament de Montmeló i el Comitè unitari de per sonal, que ha donat lloc 
a una nova relació de llocs de treball, a les fitxe s descriptives de tots 
els llocs de treball i a la puntuació de cada lloc de treball que defineix 
el complement específic corresponent. La puntuació de la valoració dels 
llocs de treball és l'ANNEX I d'aquest document. L' aplicació de les 
modificacions retributives resta pendent de l'acord  que es prengui a la 
Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de Montm eló.

Les fitxes descriptives dels llocs de treball s'aju nten a l'expedient.

Quart .- Aprovar la relació de llocs de treball de l'Ajun tament de Montmeló 
per l'any 2021, ANNEX II d'aquest document.

Cinquè .- Publicar al BOPB i al DOGC l'Acord regulador de les condicions de 
treball del personal funcionari i laboral de l'Ajun tament de Montmeló i la 
Residència Can Dotras per als anys 2021-2025 i la r elació de llocs de 
treball de l'Ajuntament de Montmeló per 2021.

Sisè .- Notificar les anteriors resolucions al Comitè un itari de personal.

Setè .- Notificar a cada empleat i empleada la fitxa des criptiva del seu 
lloc de treball i el resultat de la seva valoració.

Vuitè .- Difondre l'Acord regulador de les condicions de treball del 
personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Mo ntmeló i la Residència 
Can Dotras per als anys 2021-2025 i Valoració dels llocs de treball i la 
modificació de la relació de llocs de treball, en c ompliment del principi 
de transparència, mitjançant la publicació actualit zada i permanent en el 
portal de transparència en compliment del que estab leixen els articles 8 i 
següents de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de  transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.

ANNEX I





ANNEX II







APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’Alcalde dóna la paraula al senyor Esteban com a r egidor de Recursos 
Humans.

El senyor Esteban primer vol manifestar la seva sat isfacció,  perquè 
després de 4 mesos de negociació, s’ha arribat a un  acord amb el Comitè 
d’Empresa i avui es pot aprovar un conveni per a 5 anys i, per altra banda, 
tancar  el procés  de  valoració de llocs de trebal l encetat l’any 2017. 
Malgrat això vol insistir que  la valoració de lloc s de treball no és un 
procés estàtic, és a dir, que sempre es pot revisar .  També vol fer constar 
que tot plegat s’ha aprovat pel 92% dels treballado rs i treballadores de 
l’Ajuntament. Destaca del conveni la reducció de la  jornada laboral de 
37,30 h  a 35 h.  Explica  que com l’Ajuntament es troba dintre d’un Pla 
Econòmic i Financer això encara no pot ser efectiu.  Per tant el que es farà 
és destinar les 2:30 h a formació o autoformació de l personal. També vol 
destacar de la valoració de llocs de treball que su posa un benefici en el 
sou per al 80% de la plantilla i la resta el manté,  no hi ha reducció per 
ningú. L’aplicació de la valoració de llocs de treb all suposa un increment 
del capítol 1 de 239.879 euros, distribuïts la seve s aplicació en 5 anys, i 
on també s’inclou la regularització obligatòria del s complements de destí. 
Vol agrair els esforços negociadors fets per totes les parts per poder fer 
possibles aquests  acords. 

El senyor Monserrat manifesta el vot a favor del se u grup atès que la gran 
majoria dels treballadors l’han aprovat.

El senyor Benach diu que primer voldria felicitar t ots els tècnics i 
personal de la casa que ha treballat en la valoraci ó de llocs de treball. 
Diu que són conscients de la feinada i temps que co mporta. Pel que han 
pogut revisar pensen que és un acord que beneficia a totes dues parts i a 
més ha estat ratificat aquest matí pels treballador s i treballadores de 
l’Ajuntament.  Per tant votaran a favor. 

El senyor Jordi Manils del grup municipal CANVIEM d iu que donen el seu 
suport al que ha estat ratificat pels treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament i per tant votaran a favor. Diu que es tan satisfets que s’hagi 
arribat a aquest acord. Pel que fa a les 2:30 h de formació per als 
treballadors i treballadores, mentre l’Ajuntament e stigui dintre del Pla 
Econòmic i Financer, pregunta si hi ha previst un P la de Formació. D’altra 
banda, en quan a política de personal, els agradari a discutir algunes coses 
que darrerament creuen no s’estan fent del tot bé i   sobre les què voldrien 
discutir. Entenen que és un tema sobre el que caldr ia debatre. 

El senyor Esteban en quan al Pla de Formació diu qu e des de gerència i el 
departament de Recursos Humans s’està treballant pe r tenir una oferta 
àmplia i per a tots els col·lectius de l’Ajuntament . En quant a la política 
de personal recorda que són un dels Ajuntaments de la comarca que més 



elevat té el capítol  1 de personal .  

El senyor Manils diu que en aquest cas no es tracta  de més o menys diners 
sinó de com es gestionen determinades contractacion s. Els proposa poder 
parlar del tema en un altre moment i espai.

L’Alcalde vol cloure el punt dient que avui és un d ia en el què ens hem de 
sentir satisfets tant l’equip de govern com el pers onal de la casa. Pel que 
fa a la valoració de llocs de treball explica que h a estat un procés de 
quasi 4 anys de treballs i reunions. Diu que ens he m dotat d’un element  
d’equitat i de justícia retributiva que espera serv eixi per a molts anys. 
Per això vol agrair les moltíssimes hores de trebal l dedicades tant  pels 
representants dels treballadors com per part del ge rent, de la secretària, 
de l’interventor i de la responsable de recursos hu mans.  Pel que fa a 
l’Acord regulador, diu que  bàsicament és el que ja  teníem amb algunes 
petites modificacions. La més important: les 35 h q ue seran d’aplicació 
efectiva l’any que ve. Reitera la seva satisfacció de poder-lo portar avui 
a aprovació amb el suport de la resta de grups polí tics i amb la 
ratificació del 92 % de la plantilla. És una fita m olt important. Diu que 
hi ha molts ajuntaments que no aconsegueixen tancar  la seva valoració de 
llocs de treball perquè és d’una dificultat molt el evada. 

_____________________

6. DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS REALITZATS PEL TRÀMIT 
D'URGÈNCIA DURANT EL MESOS DE FEBRER I DE MARÇ DE 2 021

Vist el decret d'alcaldia número 85 de data 1 de fe brer de 2021, amb el que 
s'ha resolt nomenar interinament pel procediment d' urgència un agent de 
policia local per cobrir la baixa del Sr. Juan Anto nio Capel Alcaraz. 
 
Vist el decret d'alcaldia número 145 de data 24 de febrer de 2021, amb el 
que s'ha resolt nomenar interinament pel procedimen t d'urgència un agent de 
policia local per cobrir la baixa del Sr. Jorge Sai nz Rozas Hurtado. 

Vist l'article 291 del decret legislatiu 2/2003, de  28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de rè gim local de Catalunya:

291.1 El personal interí i el personal laboral no p ermanent són 
seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, 
llevat dels casos de màxima urgència.

291.2 Als efectes de l'apartat 1, l'ens local pot c onvocar un únic concurs 
anual, on s'ha d'establir l'ordre de preferència pe r proveir les vacants 
que es produeixin durant l'any.

291.3 En el cas de màxima urgència, el nomenament d el funcionari o la 
contractació de personal s'han de publicar al BOPB i al DOGC, i se n'ha de 
donar coneixement al ple en la primera sessió que t ingui.

Vist el decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un Text únic dels preceptes de determinat s textos legals vigents 
a Catalunya en matèria de funció pública:

Art. 125 Selecció de personal interí i laboral no p ermanent:

1. El personal interí i el personal contractat labo ral temporal ha de ser 
seleccionat mitjançant convocatòria pública que gar anteixi els principis 
enunciats en els articles 23.3 i 103.3 de la Consti tució. 

2. Excepcionalment, per causa d'urgència apreciada per l'Administració, es 
pot nomenar personal interí o contractar personal l aboral temporal 
directament, sense necessitat de convocatòria. A aq uests efectes, el Govern 
pot regular per reglament una borsa de personal per  prestar serveis amb 
caràcter temporal per als casos de màxima urgència.



Per tot l'exposat, el regidor de Govern i economia proposa al Ple l'adopció 
dels següents:

A C O R D S

Primer .-  Donar compte al Ple dels nomenaments interins reali tzats pel 
tràmit d'urgència:

Segon.-  Efectuar nomenament de funcionari interí amb caràc ter d'urgència a 
favor del Sr. José Moreno Ruiz amb DNI 38823813C pe r ocupar un lloc d'agent 
de la Policia Local de l'Ajuntament de Montmeló, gr up de titulació C2 
nivell del complement de destí 15, aprovat en la re lació de llocs de 
treball i adscrit a l'escala d'administració especi al, subescala serveis 
especials, d'acord amb la plantilla de personal, ap licant a efectes 
retributius el grup de classificació C1 d'acord amb  l'article 65 de la Llei 
3/2015, d'11 de març, que introdueix la disposició addicional setena a la 
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies loca ls de Catalunya. Té dret 
a percebre el 100 per 100 de les retribucions bàsiq ues i el 100 per 100 de 
les retribucions complementàries corresponents al r eferit lloc de treball. 
La jornada de treball i el règim horari serà el que  té assignat el lloc de 
treball al qual s'incorpora. Les funcions seran les  específiques del lloc 
de treball al qual es destina l'interí. El nomename nt tindrà efectes des 
del dia 1 de març de 2021 i fins a la reincorporaci ó del funcionari Sr. 
Jorge Sainz-Rozas Hurtado.

Tercer.-  Efectuar nomenament de funcionari interí amb caràc ter d'urgència 
al senyor Eduardo Guerrero Collado amb DNI 46678936 E com a agent de la 
Policia Local de la plantilla de personal funcionar i d'aquest Ajuntament, 
escala d'administració especial, sotescala de serve is especials, del grup 
de classificació C subgrup C2, aplicant a efectes r etributius el grup de 
classificació C1 d'acord amb l'article 65 de la Lle i 3/2015, d'11 de març, 
que introdueix la disposició addicional setena a la  Llei 16/1991. de 10 de 
juliol, de les Policies locals de Catalunya. La res ta de retribucions seran 
les establertes a la relació de llocs de treball d' aquest Ajuntament i les 
que es derivin del compliment de l'Acord regulador de les condicions de 
treball del personal funcionari i laboral al servei  de l'Ajuntament de 
Montmeló i Residència Can Dotras 2016-2020. El nome nament tindrà efectes 
des del dia 1 de febrer de 2021 i  durant la situac ió d'incapacitat 
temporal del Sr. Juan Antonio Capel Alcaraz.

Quart.-  Publicar al BOPB i al DOGC els anteriors acords.

L’Alcalde diu que és una obligació que té l’Ajuntam ent i que bàsicament 
corresponen a suplències per baixes o vacances. 

El senyor Esteban concreta que, en aquest cas, són dos nomenaments d’agents 
de la policia local per cobrir dos baixes.

_____________________

7. DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Atès el que disposa l'article número 4 de la Llei 1 5/2010 de 5 de juliol, 
per la que s'estableixen mesures de lluita contra l a morositat.

Atès el que preveu el punt quatre de l'esmentat art icle per a la 
presentació i debat de l'informe de morositat davan t el Ple de la 
Corporació.



Atès també que es preveu la remissió de l'esmentat informe al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques i en el seu c as, els òrgans de tutela 
financera de les Comunitats Autònomes que tinguin d elegada aquesta 
competència.

Vistos els estats comptables referents a la morosit at de les obligacions 
reconegudes de l'Ajuntament de Montmeló i dels seus  organismes autònoms.

Vistos els estats de la ràtio del període mig de pa gament a proveïdors del 
primer trimestre de 2021.

Vist l'informe de la Intervenció municipal de fons.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.

Per tot l'exposat i a proposta del regidor de l'àre a d'Hisenda, el Ple de 
l'Ajuntament adopta els següents

A C O R D S

PRIMER.-  DONAR compte dels informes de morositat de l'Ajunt ament de 
Montmeló i de l'Organisme Autònom "Residència Can D otras" corresponents al 
primer trimestre de 2021, que estan conformats amb els estats següents:

- Informes de pagaments realitzats en el trimestre.
- Informes d'interessos de demora pagats en el perí ode.
- Informes de factures o documents justificatius pe ndents de pagament a 
final del trimestre.
- Informes de factures o documents justificatius qu e hagin transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació i estigui n pendents de tramitar 
expedient de reconeixement de l'obligació.

SEGON.- Donar compte de la ràtio del període mig de pagame nt a proveïdors, 
corresponent al primer trimestre de 2021.

TERCER.-COMUNICAR els informes anteriors al Ministeri d'His enda i 
Administracions Públiques.

L’Alcalde dóna la paraula al senyor Esteban. 

El senyor Esteban informa que el període mig de pag ament als proveïdors de 
l’Ajuntament ha estat de 10,9 dies i el de la Resid ència Can Dotras ha 
estat de 4,10 dies. El període mig consolidat queda  en 10,77 dies.

_____________________

8. ADHESIÓ AL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA

El Síndic de Greuges de Catalunya, amb la col·labor ació del Departament 
d’Educació de la Generalitat i amb la participació dels diferents agents de 
la comunitat educativa, impulsen el Pacte contra la  segregació escolar.

Estan treballant per construir un Pacte contra la s egregació escolar que 
compti amb la implicació dels principals actors que  intervenen en la 
política educativa amb la fi de promoure polítiques  realment efectives per 
promoure l’equitat en l’admissió d’alumnat. Combatr e la segregació escolar 
és necessari perquè suposa una vulneració del dret a l’educació en igualtat 
d’oportunitats, protegit per la Convenció de les Na cions Unides dels drets 
de l’infant i per la legislació en matèria d’educac ió. Aquest fenomen 
limita les oportunitats dels alumnes d’assolir el s eu màxim desenvolupament 
possible, especialment de l’alumnat socialment desf avorit, bé perquè 
incideix negativament en els seus resultats acadèmi cs i condiciona les 



seves trajectòries formatives ,  bé perquè dificulta les seves possibilitats  
de socialització en entorns escolars amb capitals s ocials i culturals 
equiparables a la realitat social en què viuen.

Amb aquest propòsit, el Síndic de Greuges ha promog ut un procés de treball, 
que ha comptat amb la participació, entre d’altres,  de les entitats 
municipalistes, per elaborar un document que contin gui propostes 
d’actuacions concretes, clares i viables, fonamenta lment a desenvolupar per 
part del Departament d’Educació de la Generalitat, amb l’aprofitament dels 
marges d’actuació disponibles que ens ofereix l’act ual ordenament jurídic, 
i que estableixi un mètode de treball posterior per  fer el seguiment i 
l’avaluació de la implementació de les diferents ac tuacions previstes.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha realitzat una crida per garantir 
l’impuls institucional al Pacte, atès que les admin istracions locals tenen 
un paper fonamental en la planificació educativa, i  la seva intervenció és 
bàsica per combatre la segregació escolar. 

A Montmeló no hi ha situacions de segregació escola r, però  això no ens pot 
fer abaixar la guàrdia ni ens permet deixar d’estar  amatents per tal que 
aquesta no es produeixi. Així creiem que cal aborda r, i vigilar, de forma 
compartida entre els diferents agents educatius del  municipi, per avançar 
cap a un sistema educatiu més inclusiu i equitatiu,  que faci possible 
l’èxit educatiu de tot l’alumnat.

Per tots aquests motius i vist l'informe favorable de la Comissió 
Informativa General, el regidor d'Educació proposa al Ple municipal 
l’adopció dels següents 

A C O R D S :

Primer.-  Aprovar l’adhesió al Pacte contra la segregació es colar a 
Catalunya, assumint els compromisos descrits en l’a partat 5 i que diuen 
literalment:

“1. En els seus àmbits d’actuació respectius, contr ibuir, en col·laboració 
amb el Departament d’Educació, en l’aplicació de le s mesures contingudes en 
el Pacte.
2. Participar en les reunions de seguiment del Pact e, si escau, quan 
abordin aspectes relacionats amb l’àmbit competenci al de les 
administracions locals o amb el propi municipi.”

Segon.-  Traslladar aquest acord al Síndic de Greuges de Ca talunya i al 
Departament d’Educació de la Generalitat.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’Alcalde dóna la paraula al senyor Esteban com a r egidor d’Educació. 

El senyor Esteban destaca alguns paràgrafs de la pa rt expositiva i llegeix 
els acords. 

La senyora Guerrero diu que tot i que el nostre mun icipi no pateix la 
segregació escolar, això no vol dir que no ens mobi litzem per garantir que 
tots els infants puguin accedir a l’educació en igu altat de condicions 
independentment de les situacions econòmiques, labo rals i socials de les 
seves famílies. Donat que això perpetua els col·lec tius de més 
vulnerabilitat de la societat. ; Manifesta que la s eva formació vota a 
favor. I s’ofereix a poder participar en les reunio ns i/o procediments que 
es duguin a terme. 

El senyor Comas diu que el seu grup votarà a favor.  Pensa que caldria 



elogiar la feina que fan els mestres de l’escoles i  l’institut de Montmeló   
perquè amb els recursos cada vegada més minvants de  que disposen  han 
d’atendre reptes i necessitats cada vegada  més cre ixents, i a sobre aquest 
curs amb  la pandèmia. Aquestes mancances també rep ercuteixen en la 
qualitat de l’educació. La massificació en les aule s no permet una atenció 
a la diversitat i a les necessitats educatives espe cials. Per això diu que 
a Montmeló potser no hi ha segregació però sí discr iminació. Demana que 
quan es reuneixin amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat els 
facin arribar les mancances i dificultats que tenen  els nostres alumnes i 
mestres de Montmeló. 

El senyor Esteban contesta al senyor Comas que no t ingui cap dubte que cada 
vegada que es reuneixen, tant amb la direcció com a mb la inspecció, se´ls 
hi fa constar les nostres reivindicacions i les nos tres queixes per totes 
les  coses que no acaben de funcionar com ho haurie n de fer. 

L’Alcalde pensa que és molt important que ens hi su men a aquest pacte i que 
a Montmeló, com a mínim, treballem per a que no es produeixin els elements 
que la generen. 

_____________________

9. MOCIÓ MUNICIPAL PER PRESERVAR LES ACTIVITATS CULTUR ALS DURANT ELS 
CONFINAMENTS TERRITORIALS 

Les darreres decisions preses pel PROCICAT tot decr etant confinaments 
comarcals, han tingut una afectació directa sobre l ’estabilitat de la 
programació dels espectacles i sobre els usuaris de  la cultura que ja 
havien adquirit entrades per assistir a esdevenimen ts culturals.

Possibles futurs confinaments comarcals agreujaran, més encara, la difícil 
situació que ja pateixen les empreses i institucion s culturals, amb el 
complicat sistema de restriccions d’aforament i toc s de queda decretats des 
de fa mesos per les autoritats sanitàries.

El 6% de les empreses de Catalunya que han presenta t un ERTO són del sector 
de la cultura: 5.765 expedients (d’un total de 96.7 04 a tot Catalunya), que 
afecten 52.095 treballadors segons dades del maig d e l’any passat 
facilitades per la mateixa Conselleria de Cultura.

Amb l’actual emergència sanitària, social i econòmi ca, s’ha posat de 
manifest la vulnerabilitat de la cultura, i de mane ra especial la indústria 
cultural a Catalunya, quan encara no s’havia recupe rat de l’anterior crisi 
econòmica i financera. Estem, per tant, davant d’un a emergència també 
cultural que exigeix més recursos públics i una est reta col·laboració entre 
administracions i sectors culturals.

Coneixedors de les diverses iniciatives que s’estan  prenent des dels 
diferents sectors culturals, més concretament des d el sector de les arts 
escèniques i sector de la música en viu, als quals donem ple suport, i 
davant l’actual situació, el Grup Municipal Sociali sta proposa al Ple 
l’adopció dels següents

A C O R D S :

Primer.- Reconèixer que per aquest ajuntament la cultura és un servei 
públic, un dret de la persona, una eina de convivèn cia, un element 
fonamental de l’Estat del benestar, com a eina d’in tegració, cohesió social 
i igualtat d’oportunitats.

Segon.-  Instar al Govern de la Generalitat que permetin qu e les entrades a 
espectacles culturals esdevinguin salconduits cultu rals, que permetin la 
lliure circulació entre comarques per facilitar l’a ssistència a qualsevol 
esdeveniment cultural i així demostrar que, tal com  va declarar el govern 
de la Generalitat de Catalunya, la Cultura és un bé  essencial.



Tercer.-  Traslladar aquests acords al Govern de la Generali tat, a la Mesa 
del Parlament de Catalunya, al Govern de la Diputac ió, al Consell Comarcal, 
i a les entitats i associacions culturals del munic ipi.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’Alcalde dóna la paraula a la senyora Ariadna Ojed a com a regidora de 
Cultura qui llegeix la moció.

El senyor Benach manifesta el vot a favor  del seu grup i destaca el segon 
acord de la moció. 

La senyora Alba Serrano del grup municipal CANVIEM diu que voten a favor de 
la moció. Comenta que  des de en Comú Podem amb fet  una campanya de 
recolçament  per salvar la cultura, un Pla de Xoc, el qual  els convida a 
signar. Diu que una de les principals mesures d’aqu est Pla de Xoc és que el 
pressupost de la Generalitat destinat a cultura pas si del 0,75 al 2%  
perquè hi ha milers de famílies que en depenen d’aq uest sector. Creuen que 
la cultura ha de tornar a  tenir l’espai en el nost re dia a dia, fent-ho de 
la manera adequada i amb les mesures que calgui. 

L’Alcalde pensa  que el sector de la cultura és pot ser dels que pitjor ho 
han passat durant aquesta crisi. Diu que des de l’A juntament de Montmeló, 
de forma modesta, des del primer dia  s’ha apostat per mantenir les 
activitats culturals, adaptant-nos a la situació en  el sentit de mirar 
quines activitats es podien fer  i com, i per això felicita a la regidora 
de cultura. Pensa que és molt important reconèixer que la cultura és un bé 
essencial i més en aquests temps.

_____________________

10. MOCIÓ DE SUPORT A L ' ALLIBERAMENT DE LES PATENTS

Les nostres ciutats i pobles, com bona part de les ciutats i pobles del 
planeta, han vist emmalaltir milers de veïns i veïn es i han patit la mort 
de centenars de persones estimades, la majoria gent  gran. També han viscut 
les restriccions dels drets i de les llibertats de la seva població. 
Malgrat l’esforç enorme de la ciutadania i les inst itucions, han augmentat 
les desigualtats, especialment les relacionades amb  la salut. 

A escala planetària, la pandèmia de la COVID-19, qu e va ser declarada fa un 
any, ha causat prop de 3 milions de morts segons l’ Organització Mundial de 
la Salut. La malaltia també està fent augmentar la pobresa i les 
desigualtats arreu del món. 
 
Després d’una gesta científica sense precedents, su portada en una gran part 
amb molts fons públics, disposem de vacunes amb una  eficàcia altíssima, que 
són la millor i potser l’única esperança per deixar  enrere aquesta 
pandèmia. Malgrat això observem una vacunació inexp licablement alentida per 
un règim de producció i arribada de vacunes que es demostra insatisfactori 
i que fa allargar la sortida del túnel. 
Malauradament, la producció i la distribució mundia ls de les vacunes 
s’evidencien limitades i desiguals. Les patents i e l secretisme dels 
contractes en són, en aquest moment, les principals  causes. Les empreses 
farmacèutiques tenen el monopoli de la producció, e l subministrament i la 
distribució de les vacunes arreu del món i hi ha op acitat en els contractes 
i acords formalitzats amb els diferents països. Les  administracions 
públiques han destinat molts recursos públics a aco nseguir que les 
diferents empreses farmacèutiques poguessin desenvo lupar i comercialitzar 



una vacuna .  S’estima que la inversió pública global en la vacun a de la  
Covid-19 supera els 25.000 milions d’euros, incloen t-hi la recerca bàsica, 
el desenvolupament i la compra avançada. Aquesta in versió pública, però, 
contrasta amb el fet que la gestió posterior de les  patents està suposant 
uns grans beneficis per al sector privat que les té . 
Qualsevol causa que endarrereixi la vacunació massi va i global impacta en 
la recuperació de la normalitat. Més enllà de la ca pacitat dels governs 
locals i autonòmiques per fer equilibris entre inci dències i restriccions, 
la vacunació és la millor i potser l’única opció pe r retornar a una vida 
lliure de pandèmia. 

Alhora s’està desenvolupant una Iniciativa Ciutadan a Europea, Right2Cure 
que demana a la Comissió Europea que faci tot el qu e estigui en la seva mà 
perquè les vacunes i tractaments siguin considerats  un bé públic global, 
accessible a tots i totes de manera gratuïta.

Davant d’una crisi global sense precedents, els pro fessionals, les agències 
públiques i les organitzacions internacionals de la  salut global han 
promogut una declaració per a l’alliberament de les  patents de les vacunes 
contra la COVID-19, com a mínim temporalment perquè  obstaculitzen la 
producció i distribució tant a nivell de ciutats co m a escala mundial. La 
declaració ha estat signada per Metges Sense Fronte res, Metges de el Món, 
Oxfam Intermón, Amnistia Internacional i Medicus Mu ndi, a més del Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona, l'Institut de Salut  Global de Barcelona 
(ISGlobal) i l'Agència de Salut Pública de Barcelon a. La cap de Medicina 
Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Heb ron, Magda Campins, 
també s’ha unit a títol individual; així com Rafael  Vilasanjuan, director 
d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'ISGlobal, i l' epidemiòleg de 
l'Hospital Clínic i professor de la Universitat de Barcelona, Antoni 
Trilla.

Creiem necessàries mesures que estiguin a l’altura per respondre, per sobre 
de barreres i interessos, a criteris de salut públi ca i de justícia global. 
La situació actual de la pandèmia i el procés de va cunació enfront de la 
COVID-19 reuneixen totes aquelles característiques d’excepcionalitat, 
d’exigible equitat i d’interès per a la salut públi ca necessàries per 
legitimar els següents acords i per a això el Grup Municipal CANVIEM 
MONTMELÓ proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció d els següents 

A  C  O  R  D  S

1. Adherir el municipi de Montmeló a la Declaració de Barcelona per 
l’alliberament de patents. 

2. Instar el Govern de l’Estat i a la Comissió Euro pea, que activin els 
mecanismes excepcionals que preveu la legislació in ternacional, de manera 
que les indústries farmacèutiques que disposen de v acunes de provada 
eficàcia alliberin temporalment les patents, i perm etin una transferència 
de coneixement i/o producció per accelerar al màxim  la capacitat global de 
producció de les vacunes esmentades  i, especialment, després de les 
inversions públiques multimilionàries concedides. 

3. Instar el Govern de l’Estat i a la Comissió Euro pea que aquestes 
negociacions es duguin a terme amb transparència i que els acords 
establerts i les seves condicions es facin públics.  I per una qüestió 
d’ètica mèdica, de salut global i de drets humans, i per prevenir 
l’aparició i la disseminació de noves variants, que  aquestes vacunes 
arribin a tots els racons del planeta per tal d’ass egurar una cobertura 
global, seguint criteris de salut pública i comença nt per les treballadores 
i treballadors sanitaris i els col·lectius més vuln erables. 

4. Instar els mitjans públics i privats de la ciuta t que difonguin aquesta 
declaració i que ens ajudin a centrar i visibilitza r el debat. El problema 



fonamental és per què no s’habiliten els mecanismes  extraordinaris  
previstos de compartició de coneixement i tecnologi a, de transparència, que 
prioritzin, per sobre de qualsevol altra considerac ió, la salut i els drets 
fonamentals de les persones. 

5. Comunicar els presents acords a la Presidència d e la Comissió Europea, 
la Presidència del Govern de l’Estat, als grups pol ítics del Parlament 
Europeu i del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ Ajuntament de Barcelona, 
a les entitats municipalistes de Catalunya així com  a les organitzacions no 
governamentals Amnistia Internacional, Metges Sense  Fronteres i Oxfam 
Intermón.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’Alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Manils de l grup municipal CANVIEM 
perquè presenti la moció.

El senyor Manils llegeix els acords de la moció. De  la part expositiva 
destaca una dada que per ells és molt important: s’ han invertit prop de 
25.000 milions d’euros públics pel desenvolupament record d’aquestes 
vacunes contra la Covid-19. Aquestes vacunes les pr odueixen empreses 
farmacèutiques privades que les distribueixen a qui  millors contractes 
ofereixen. Pensen que aquestes empreses farmacèutiq ues ja han recuperat la 
seva inversió i han fet molts beneficis, i per tant , que ha arribat el 
moment d’alliberar aquestes patents perquè es pugui n produir en molts 
altres llocs. Diu que a Espanya avui quasi el 25% d e la població té la 
primera dosi posada i estan contents que així sigui . Però mentre, com a 
exemple,  països d’Àfrica solament en tenen un 1% d e la població vacunada. 
Per això, diu,  l’alliberament de les patents no so lament és un exercici de 
justícia sinó també de compliment dels drets humans .

El senyor Monserrat diu que l’alliberament d’aquest es patents és més 
necessari, i obligatori,  ara que mai  per posar-le s  a l’abast de tothom.

El senyor Benach manifesta que estan a favor de l’a lliberament de les 
patents per garantir que també arribin als països a mb rendes més baixes. 
Però la patent, puntualitza,  donaria accés als ing redients de les vacunes, 
però no al suport tecnològic necessari per poder-le s fer. És a dir és 
necessari una indústria capacitada per poder-la fer . Pensa que més enllà de 
la quantitat l’objectiu hauria de ser com poder uti litzar aquesta 
oportunitat perquè en el futur la capacitat de prod ucció estigui més 
repartida al món i sigui més equitativa. 

El senyor Esteban també vol manifestar el suport de l seu grup a la moció. 
Comenta una notícia que ha escoltat avui. Resulta q ue la Índia, que està 
passant per una situació realment extrema i desastr osa, és un dels països 
amb més capacitat de producció de vacunes, però, le s ha d’exportar perquè 
no se les pot quedar. Situació molt diferent si est iguessin alliberades.

El senyor Manils comenta que amb aquesta pandèmia p ensa que també hem 
après, i espera que no oblidem,  que hi ha coses el ementals que hem de 
tenir la capacitat de produir per nosaltres mateixo s (mascaretes, 
respiradors ...) I a ajudar als països que no tenen  la capacitat de fer-ho; 
i als que sí la tenen però estan en mans privades. Finalment agraeix a tots 
els grups el vot favorable.

_____________________



11. MOCIÓ EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS DEL PRIMER DE MAIG, DIA 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES

El Primer de Maig és el Dia Internacional dels Treb alladors i 
Treballadores, instaurat com a tal el 1889, en home natge als coneguts com 
“Màrtirs de Chicago”, els cinc treballadors condemn ats a mort per haver 
participat a les jornades de vaga del primer de mai g de 1886 a Chicago, on 
es reclamava l’aplicació efectiva de la jornada lab oral de 8 hores i altres 
reivindicacions socials, que van desembocar en l’an omenada “Revolta de 
Haymarket”, reprimida durament.

En aquesta jornada, festiva i reivindicativa, sempr e hi son presents les 
principals demandes laborals i socials de les class es treballadores, 
representades per les organitzacions sindicals que convoquen a 
mobilitzacions massives en suport d’aquestes reivin dicacions.

Enguany, les respostes a la crisi social, econòmica , i laboral provocada 
per la pandèmia de la COVID-19 ocupen el centre de les preocupacions 
socials i laborals, així com d’altres més estructur als, com la precarietat 
del treball, els problemes d’accés a l’habitatge o per pagar els lloguers, 
o la manca d’ingressos mínims d’una part important de la població que viu 
en el llindar de la pobresa.

Segons l’informe “Impacte de la COVID-19 en el merc at de treball”, elaborat 
per CCOO Catalunya, durant 2020 més de 900.000 treb alladors i treballadores 
van estar afectats en algun moment per un Expedient  de Regulació Temporal 
d’Ocupació, i més de 144.000 afectats per reduccion s de jornada, situació 
que, en termes generals, s’ha prolongat durant aque st 2021 mentre continuen 
les restriccions d’activitats i mobilitat en el mar c de la declaració 
d’Estat d’Alarma. 

Segons el mateix informe, ha augmentat l’atur de cu rta durada, ja que les 
persones que porten menys de 6 mesos en atur han au gmentat en un 57,9%, i 
les que porten entre 6 mesos i un any en atur han i ncrementat en un 15,1%, 
i les llars catalanes sense cap ingrés de caràcter laboral han augmentat, 
entre el segon trimestre de 2019 i el mateix períod e del 2020, en 21.871 
llars, en el cas de Catalunya (24,2% d’augment). 

Les dades del IDESCAT indiquen que la taxa d’atur e s va incrementar durant 
2020 en més de tres punts, situant-se a prop del 14 % durant el quart 
trimestre de 2020.

Cal recordar, que segons la taxa AROPE, Catalunya e n 2019 tenia el 24,2% de 
persones en edat laboral en risc de pobresa i exclu sió social.

En definitiva, ens enfrontem a una crisi social i l aboral greu, amb dades 
no vistes des de la darrera gran crisi de 2008. 

En aquest context, les administracions públiques ha n de posar recursos i 
polítiques públiques a l’alçada dels reptes plantej ats. El govern de 
coalició progressista format per PSOE i Unidas Pode mos ha posat en marxa 
mesures com l’Ingrés Mínim Vital o el mecanisme de cobertura a través dels 
ERTO per protegir l’ocupació, amb l’objectiu de cre ar un Escut Social per 
fer front a aquests reptes socials, però calen més mesures i materialitzar 
alguns compromisos, com tirar endavant la derogació  de les reformes 
laborals que ha precaritzat el mercat de treball, a ssolir un SMI al nivell 
del 60% del salari mitjà, o la defensa d’un sistema  públic de pensions 
dignes, entre altres mesures.

Per altra banda, el Govern de la Generalitat ha tin gut una actuació 
erràtica en l’adopció de mesures socials per pal·li ar els efectes de la 
pandèmia, amb errades en els ajuts a persones autòn omes, o l’objectiu 
d’eixugar dèficit públic en un moment on calen, i e stan avalades per les 
institucions europees, polítiques expansives de deu te per donar àmplies 
respostes a la crisi social. Una situació que s’est à agreujant davant la 



impossibilitat de posar en marxa un Govern de la Ge neralitat ,  a pesar de  
que ja fa més de dos mesos que es van celebrar les eleccions catalanes del 
14 de Febrer de 2021.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal CANVIEM MONTME LÓ proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Montmeló l’adopció dels següents 

A C O R D S :

PRIMER. Donar suport a les mobilitzacions i reivindicacion s de les 
organitzacions sindicals convocants d’aquestes acti vitats per Primer de 
Maig.

SEGON. Instar al Govern de l’Estat a que derogui les refo rmes laborals 
regressives, i acordi amb els agents socials la puj ada del SMI en els 
termes ja esmentats, tal i com es va comprometre en  els acords de govern 
signats per obrir la present legislatura.

TERCER. Instar al Parlament de Catalunya a que, amb la maj or celeritat, es 
trobin els acords que possibilitin la conformació d ’un Govern de la 
Generalitat de Catalunya que pugui fer front a la c risi social i econòmica 
provocada per la pandèmia de la COVID-19.

QUART. Traslladar aquests acords a CCOO de Catalunya, a U GT de Catalunya, a 
USOC, al Govern de l’Estat, al Parlament de Catalun ya, així com a les 
entitats municipalistes FMC i ACM.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’Alcalde dóna la paraula a la  la senyora Mari Cru z Ramal del grup 
municipal CANVIEM qui llegeix la moció. 

El senyor Monserrat diu que s’està d’acord en que s ón temps difícils i que 
s’ha d’actuar de manera excepcional: s’han de posar  tots els recursos 
possibles per poder ajudar a les empreses, comerços  i treballadors a 
l’atur. I que, en aquest sentit i en aquesta línia,  s’està treballant  des 
del departament de promoció econòmica.  Ningú preve ia aquesta pandèmia que 
ha col·lapsat a moltes administracions. Pensa que é s hora de treballar 
junts i no mirar tant qui ho ha fet millor o qui pi tjor. Manifesta el vot a 
favor a la moció.

La senyora Guerrero diu que ara més que mai diu que  s’ha  de defensar els 
drets de les treballadores i treballadors, ja que a questa pandèmia no només 
ha sofert una crisi sanitària sinó una crisi econòm ica laboral que ha 
suposat la pèrdua de llocs de treball per part de m oltes persones, i que ha 
afectat de manera més contundent a les dones. Comen ta que com a 
representants de l’administració han de treballar c onjuntament per evitar 
els tancaments de les empreses, com ho han fet amb l’empresa Bosch, així 
com per generar llocs de feina. Pel que fa a les mo bilitzacions del primer 
de maig, cal que aquestes es realitzin garantint le s mesures de seguretat 
de COVID-19. Per tot això la seva formació votarà a  favor.

El senyor Esteban diu que es posicionen a favor de la moció i de les 
reivindicacions que cada ú de Maig s’han de continu ar fent, amb l’esperança 
que algun dia no s’hagin de fer o, almenys, no sigu in tantes a fer. 

_____________________

12. MOCIONS

No n'hi hagué.
_____________________



13. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L' ALCALDE, I DELS 
ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA 
SESSIÓ.

L'alcalde en compliment del disposat per l'article 42 del ROF, dóna compte 
succinta de les resolucions adoptades des del dia 3 0 de març de 2021, data 
en la qual va tenir lloc la darrera sessió plenària  ordinària, fins a 
l'actualitat.

El senyor Benach, respecte a la Junta de Govern Loc al del passat dia 13, 
demanen informació sobre el Pla Local de Seguretat;  de què es tracta i com 
es desenvoluparà. 

L’Alcalde explica que la Junta Local de Seguretat, en la què hi participen 
membres de tots els cossos de seguretat (mossos d’e squadra, policia local, 
guàrdia civil ...), estava prevista justament abans  dels grans premis, 
però, tenien el requeriment que abans havia d’aprov ar-se aquest Pla abans 
del mes de  maig. La voluntat era passar el documen t que teníem i 
treballar-lo a la Junta local de seguretat. 

El senyor Comas pregunta, de la mateixa Junta de Go vern, sobre l’acord de 
la contractació dels serveis d’assessorament tècnic  per l’àrea de 
territori. No entenen aquesta contractació quan hi ha un procés en marxa 
per cobrir una plaça de tècnic de medi ambient. 

L’Alcalde informa que ja portaven un cert temps amb  el tècnic de medi 
ambient de baixa i que hi havia temes urgents als q ue calia donar una 
resposta i que no podien  esperar a la resolució de l procés selectiu en 
marxa. Explica que la persona que s’ha contractat j a havia treballat a 
l’Ajuntament i per tant ja coneix el municipi i els  temes i no necessita 
d’un aprenentatge.

El senyor Imanol Martín com a regidor de Medi Ambie nt afegeix que a part 
dels temes grans està també la gestió del dia a dia , que estava molt 
endarrerida. Per això es necessitava d’una persona ara, independentment que 
el procés selectiu continuï el seu curs. Per altra banda diu que també han 
de tenir en compte que ell entra nou com a regidor de Medi Ambient i que 
necessitava l’acompanyament d’aquesta persona. 

El senyor Esteban diu que la previsió és que fins a l juny no podrem saber 
qui ha estat seleccionat com a tècnic/a de medi amb ient. I que també li 
caldrà un temps d’aprenentatge.

_____________________

14. PRECS I PREGUNTES

L’Alcalde demana als regidors i regidores si tenen algun  prec i/o pregunta 
a fer.

El senyor Benach diu que alguns veïns els han fet a rribar les seves queixes 
referent a la modificació  de la cruïlla de la benz inera (remuntable), en 
concret de la falta de visibilitat, en ambdues dire ccions, pel cantó del  
carrer Dr. Robert.

El senyor Manils diu que vol fer un prec relacionat  amb  la violència 
masclista. Vol recordar que en algun ple es va acor dar fer menció o un 
minut de silenci quan hi hagués una víctima per vio lència masclista a 
Catalunya. S’ha deixat de fer i demanar que es torn i a fer ja que el tema 
necessita de tota la visibilitat possible. Sap que tots estan molt 



sensibilitzats amb el tema però que han de fer peda gogia també i que no es  
pot deixar passar com si fos una notícia més. Com a dministració pública cal 
posicionar-se. 

Contesta  la senyora Mar Hernández, com a regidora de Mobilitat, al senyor 
Benach. Diu que acabada les obres van veure que pod ria donar-se aquest  
problema i es va avançar l’stop. Informa que durant  aquest mes la policia 
està donant una especial atenció a aquesta zona per  detectar possibles 
problemes i poder-los solucionar. Per altra banda d iu  que també es tracta 
d’un tema d’educació vial: és una zona preferent pe r als vianants i els 
vehicles han de conviure amb les persones que van c aminant i això implica 
anar més a poc a poc. Ara han d’anar amb més cura. Malgrat això tornaran a 
revisar-ho.

L’Alcalde comenta que encara falten alguns elements  de caràcter disuassori 
sancionador en aquest espai que s’estan mirant amb el departament de 
serveis tècnics perquè, tot i el remuntable, hi ha conductors que encara no 
entenen que s’ha d’anar a 20 km/h.

La senyora Hernández comenta que un d’aquests eleme nts, el radar pedagògic, 
es col·locarà més a prop de la zona del remuntable per què encara sigui més 
impactant. Diu que hem de pensar que a partir de l’ 11 de maig entra en 
vigor la nova normativa que fa que tot el poble sig ui zona 30 i que alguns 
carrers siguin zona 20. I això és un tema de consci enciació i de  pedagogia 
que hem de fer entre tots. 

L’Alcalde, contestant al senyor Manils, diu que és possible que en algun 
moment ho acordessin i ho fessin i que la voluntat és la de continuar 
fent-ho. Pensa que tots el que formen d’aquest  ple nari estan molt 
sensibilitzats amb aquest tema i, que com a represe ntants de la ciutadania 
, afirma, hem de deixar molt clar quin és el nostre  posicionament quan hi 
ha un comportament d’aquest tipus. Per tant, està t otalment d’acord amb el 
senyor Manils.

El senyor Comas, respecte als pisos de protecció of icial del carrer Primer 
de Maig, demana si se sap quan els propietaris podr an accedir-hi. Saben que 
han tingut problemes amb el subministrament elèctri c. 

L’Alcalde diu que efectivament el problema és Endes a. Explica que ha fet 
presentar, ja  per tercera vegada,  el projecte d’e nderroc i trasllat de 
les línies de l’estació transformadora. Les tasques  que depenien de 
l’Ajuntament i de la promotora estan acabades. Diu que n’és conscient que 
això està generant un problema gros en les 36 famíl ies, cadascuna amb les 
seves circumstàncies, que esperen accedir als seus habitatges i, per això, 
l’Ajuntament s’ha mogut fins on ha pogut. L’alterna tiva que dóna la 
promotora és molt gravosa; seria llogar uns grups e lectrògens. Però el 
lloguer és molt alt. La promotora no vol assumir el  lloguer perquè no és 
culpa seva i els futurs propietaris tampoc. De tote s formes vol deixar clar 
que des de l’Ajuntament es continua insistint i esp era que aviat es pugui 
solucionar aquest problema.

El senyor Benach, aprofitant que es parla d’aquesta  zona, recorda que es va 
comentar que es faria un asfaltat del carrer Navarr a cap al riu. Pregunta 
si està supeditat a quan es faci el trasllat de l’e stació transformadora. 

L’Alcalde contesta que no. La idea és fer-ho abans.  Informa que l’empresa 
que ho farà serà Rogasa i pensa que està programada , com a molt, d’aquí dos 
setmanes. Diu que també s’actuarà al carrer Primer de Maig on, recorda, 
també està pendent l’adequació dels passos de viana nts. I també informa que 
està previst, espera que d’aquí dos o tres mesos,  actuar en el primer tram 
del carrer Jacint Verdaguer.

_____________________
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar  per finalitzada la 
sessió, a dos quarts de deu de la nit i es va esten dre la present acta que, 



un cop llegida i trobada conforme ,  la signa l ' alcalde ,  amb mi ,  la  
secretària, que la certifico.


