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PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓ 2 

ACORD DE CONDICIONS LABORALS 3 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 4 

 5 

PRINCIPIS FONAMENTALS 6 

La base de la negociació del nou acord neix del manteniment dels drets aconseguits a 7 

l’Acord de Condicions laborals de 2004, 2008-2011 i la pròrroga de 2012-2015. A més 8 

de la recuperació de: El fons de modernització de l’IPC de 2011, la retallada del 5% de 9 

2010, els dies de vacances de permís per antiguitat i el 23è dia de vacances perduts a 10 

2012. 11 

El nou Acord la seva interpretació i aplicació s’ha de regir per al principi d’igualtat i no 12 

discriminació, especialment pel principi d’igualtat efectiva entre dones i homes, a 13 

l’atenció dels drets dels i de les treballadores amb discapacitat, per motiu de raça ni per 14 

orientació sexual i/o identitat de gènere. S’utilitzarà un llenguatge igualitari en la redacció 15 

de l’Acord que contribueixi a representar de manera igualitària a les treballadores i 16 

treballadors.  17 

TOTS AQUESTS PUNTS SÓN PRIORITARIS 18 

La negociació en el si de la Mesa General de Negociació del Nou Acord de Condicions 19 

Laborals de l’Ajuntament de Barcelona, es farà en paral·lel a la negociació a les Meses 20 

de Negociació dels Organismes Autònoms i Ens Instrumentals que estiguin interessats 21 

en l’adhesió al Nou Acord, amb les especificitats/annexos que es consideri necessari 22 

incorporar.  23 

Ens mantindrem vigilants i serem garants del desenvolupament del Títol II de la “Llei 24 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 25 

govern” A l’Ajuntament de Barcelona. 26 

Pel que fa referència a la contractació d’empreses externes, defensem la inclusió de 27 

clàusules socials als contractes de les dites empreses per garantir unes condicions 28 

laborals i un salari iguals a les de l’Ajuntament mentre hi treballen, la possibilitat de que 29 

les organitzacions sindicals participin com a observadors per garantir els processos de 30 

licitació justos. 31 

Demanem que hi hagi un procés d’internalització dels serveis municipals estructurals, 32 

però que aquests processos es realitzin amb un  estudi previ  de la situació i escollint 33 

molt bé els col·lectius, per no fer una internalització en precari. 34 

Tots els treballadors/es tindran accés a la Intranet Municipal, s’acabarà la discriminació 35 

entre els propis treballadors/es Municipals, en l’accés a la formació, les promocions 36 

internes, els concursos,... 37 
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Com a sindicats sòcio-polítics ens impliquem de manera global en el progrés de la nostra 38 

comunitat, d’una forma molt vinculada amb la qualitat dels sistemes naturals dels quals 39 

depenem i de les condicions de vida a les nostres ciutats. Però els nostres esforços es 40 

concentren principalment allò que ens resulta més propi als sindicats de classe, és a dir, 41 

a les relacions i condicions de treball. Per això, insistim en tirar endavant el Pla de 42 

Mobilitat a la feina, que va quedar sense desenvolupar a l’anterior Acord de Condicions  43 

 44 

Laborals,  ja que la mobilitat que duen a terme les més de 12.000 persones que treballen 45 

per l’Ajuntament de Barcelona té una clara incidència sobre una ciutat més sostenible, 46 

ecològica i mediambiental.  47 

 48 

A l'Acord de Condicions Laborals, s’inclouran tots els tipus de noves modalitats de família 49 

en aplicació del Codi Civil que estableix l'equiparació al “matrimoni” de les unions entre 50 

adults per "possessió notòria", (una parella que es comporta com un matrimoni a ulls de 51 

tots té la mateixa equiparació que aquest) i d'igual manera que la Seguretat Social fa 52 

matisacions a aquest efecte dels drets de prestacions socials.  53 

 54 

Es defineix com a Unitat de Convivència:  55 

 56 

“Conjunt de persones que conviu comunament de manera continuada i perllongada, 57 

amb vocació d'estabilitat, sense que intervingui entre ells relació comercial i que poden 58 

estar unides per llaços de parentiu, afinitat o cohabitació.”  59 

 60 

A aquests efectes serà aplicable en els Capítols relatius a “Vacances, Permisos i 61 

Llicències” i “Ajudes d'Acció Social”, i en tot allò que correspongui de l'Acord de 62 

Condicions Laborals.  63 

 64 

S'estableixen les següents Unitats de Convivència:  65 

 66 

Matrimonis. 67 

  68 

Parelles de fet, legalment constituïdes.  69 

 70 

Unions de fet Lliures de dues persones majors d'edat, acreditada mitjançant certificat 71 

d'empadronament amb una antiguitat mínima d'un any.  72 

 73 

Famílies Assemblades. Aquesta definició s'usa per definir una unió de persones separades 74 

que no es tornen a casar, cadascuna amb els seus fills, i els pares conviuen junts, un 75 

adult amb o sense menors que torna a casa de la seva mare, etc.  76 

 77 

Altres situacions anàlogues. 78 

 79 

I tutors/es legals.  80 

 81 

Famílies monoparentals. 82 

 83 

I padrastres, madrastres, fillastres, i anàlogues. 84 

 85 
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La redacció dels permisos i llicències, i la circular d’aplicació ha de ser concisa i ben 86 

definida, de forma que no doni lloc a lliures interpretacions als diferents departaments, 87 

Organismes Autònoms i Ens Instrumentals de l’Ajuntament. 88 

 89 

MATÈRIES COMUNES DE NEGOCIACIÓ 90 

Condicions Econòmiques 91 

Partim de la base de la recuperació del fons de modernització del 2011 i del 92 

+5% (retallades 2010)  93 

Es mantindran els fons de modernització, s’incrementarà el salari segons els 94 

Pressupostos Generals de l’Estat més la diferencia entre aquests i l’IPC anual, sempre 95 

que aquest sigui superior. A la quantitat resultant se li sumarà un 1%, i en cas de ser  96 

l’IPC negatiu es garantirà un 1,5%.  97 

Es consolidarà la paga d’assistència i puntualitat com una gratificació, deslligant-la 98 

d’aquests conceptes. 99 

Es crearà un complement d’ajut a la manutenció, pel personal que treballa un, dos o més 100 

dies, 8 h o més de jornada. 101 

Tot els treballadors/es cobraran un preu/hora ponderat al seu salari, per la realització 102 

d’hores extraordinàries.  103 

Donem suport i assumim les reivindicacions històriques dels diferents col·lectius, en 104 

matèria de requalificació del lloc de treball i cobrament de complements. 105 

El premi d’antiguitat es pagarà d’ofici. 106 

S’actualitzarà el preu del complement circumstancial de nocturnitat de forma ponderada 107 

segons el salari del col·lectiu i en base a les recomanacions de la llei(s’ha de treure per 108 

no limitar) 109 

S’atorgarà un complement de perillositat pel personal que realitza atenció a la ciutadania, 110 

ponderat al salari de cada col·lectiu. 111 

Quan es fa un canvi de categoria, el preu del complement d’experiència professional 112 

s’actualitzarà en concordança amb la nova. 113 

S’inclouran partides pressupostaries concretes per cobrir les necessitats derivades de la 114 

Salut laboral, Acció Social, Formació i Pla d'igualtat. 115 

 116 

Condicions de dedicació 117 

La jornada serà de 35 h setmanals. 118 

Es farà una nova regulació dels horaris de matí i tarda de la jornada ordinària. 119 

Per tal de què la flexibilitat horària  sigui real, el temps per realitzar visites mèdiques 120 

serà l’indispensable, sense haver de compensar en cap cas les hores que estiguin fora 121 
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de la jornada mínima obligatòria. Així mateix, es regularà el temps per assistir als cursos 122 

de formació. S’acceptarà el justificant de retard del transport públic sense necessitat de 123 

recuperar les hores. 124 

S’ampliarà la flexibilitat horària, amb la possibilitat d’entrar a les 7,30h. La recuperació 125 

de les hores es farà en còmput mensual,  126 

Els dissabtes es consideraran festius a tots els efectes i per a tots els col·lectius. 127 

S’adaptarà la jornada a les persones que per motius de salut ho sol·licitin. Establir 128 

mesures de flexibilitat de la jornada per necessitats de tractaments de salut y/o atenció 129 

social. Regulació especifica pel personal amb discapacitat. 130 

Les persones que han patit alguna malaltia greu o accident es podran incorporar de forma 131 

progressiva. 132 

De forma voluntària a partir dels 60 anys es podrà regular una reducció d’horari. 133 

Els treballadors/es que fan reducció de jornada per conciliació familiar i/o tenen una 134 

persona al seu càrrec, gaudiran igualment de la flexibilitat de la jornada. 135 

S’ampliarà l’edat dels fills menors de 12 anys a 16 anys, pel gaudiment  de les 60 hores 136 

de conveni trimestrals que es poden agafar per tenir-ne cura. També es podran agafar 137 

en dies festius.  138 

S’establiran mesures de flexibilitat, als treballadors/es que tinguin persones al seu 139 

càrrec: Persones grans, fills menors 12 anys y/o persones amb discapacitat, així com 140 

familiars amb malaltia greu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, al seu càrrec 141 

directe, i/o que estiguin en una situació de vulnerabilitat. 142 

La jornada reduïda d’estiu es realitzarà de l’1 de juny al 30 de setembre, amb flexibilitat 143 

horària de 7,30h a 15,30h. 144 

Es podrà reduir fins al 50% la jornada per motiu d’estudis. 145 

Lligat al pla de mobilitat del personal es realitzarà un estudi de quins llocs de treball 146 

podrien accedir a realitzar part de la seva jornada al domicili i es crearà una comissió 147 

paritària de seguiment, per la implementació d’aquest tipus de modalitat de treball en 148 

un termini de 6 mesos des de la signatura d’aquest acord. Com a mínim un 5% de la 149 

plantilla tindrà accés a aquest tipus de modalitat de treball després d’aquest estudi, de 150 

forma voluntària. 151 

Vacances 152 

Recuperació del 23è dia de vacances.  153 

Es recuperaran, amb caràcter retroactiu, els dies addicionals de vacances per 154 

premi a l’antiguitat als 25 anys, als 30 anys, als 35 anys i als 40 anys de servei. 155 

En cas de no poder fer les vacances en el període establert, per necessitats del servei, 156 

es compensarà amb 1 dia addicional de vacances per quinzena treballada, fora del 157 

període de gaudiment de vacances, en total podran arribar a ser 4 dies més (2 per 158 



                                              

                                                                                                                                                                      28/12/2016 

 

 

 

 

 

5 

quinzena). Un 20% del personal podrà realitzar les vacances fora del període habitual 159 

de gaudiment. 160 

En el cas de baixa i/o permisos sobrevinguts com hospitalització i defunció fins 1er grau 161 

de consanguinitat, es recuperaran els dies d’assumptes propis i de vacances, durant el 162 

període de gaudiment dels mateixos. 163 

Permisos i llicències 164 

Partim de la base de la recuperació del cobrament del 100% de les retribucions 165 

durant la reducció de jornada del primer any del fill/a. 166 

Partim de la base de la recuperació del cobrament del 80% de les retribucions 167 

quan es manté la reducció de jornada dels 6 als 12 anys. 168 

Es modificarà el procediment de justificació dels permisos, amb un document signat més 169 

el justificant. 170 

Hi hauran 3 dies d’indisposició. 171 

Els dies de compensació, per la no reducció de la jornada a l’estiu, seran 4. Els 172 

treballadors/es amb reducció de jornada per conciliació familiar podran acollir-se a la no 173 

reducció horària d’estiu i, en compensació, a gaudir de 3 dies de festa. 174 

Per millorar la conciliació de la vida laboral i familiar es crearà un nou permís retribuït de 175 

8 jornades complertes, del que el treballador/a en podrà gaudir de forma conjunta o per 176 

separat. 177 

S’ampliarà el permís de lactància dels fills/es després del primer any. 178 

Els permisos retribuïts per visita mèdica s’ampliaran a l’acompanyament a les visites 179 

mèdiques dels familiars de 1er grau, 2n grau  i persones dependents al càrrec del 180 

treballador/a. Els treballadors/es que treballin torn de nit podran agafar les hores la nit 181 

anterior a la visita. 182 

Es substituiran a totes les treballadores i tots els treballadors amb permís de 183 

maternitat/paternitat, baixes de llarga duració i jubilacions, contractant personal per als 184 

llocs de treball on estiguin adscrites aquestes persones.  185 

Per motius de conciliació familiar es podrà reduir la jornada diària 1 hora, amb la reducció 186 

salarial corresponent. Si el servei ho permet aquesta reducció es podrà compactar en 187 

jornades senceres. 188 

Els permisos retribuïts per visites mèdiques contemplaran com vàlids també les visites a 189 

especialistes com logopedes, fisioterapeutes, etc. 190 

 191 

El permís, retribuït, de reducció del 50% de la jornada diària durant un mes a l’any, per 192 

tenir cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu, es podrà ampliar 193 

i compactar en un permís de dies consecutius.  194 

 195 

Es consideraran dies festius no recuperables els 24 i 31 de desembre. 196 
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Al permís d’ingrés hospitalari s’estendrà als hospitals sociosanitaris. 197 

Per obtenir el permís de cirurgia especialitzada, s’eliminarà la necessitat de repòs 198 

domiciliari. 199 

Es crearà un permís d’acompanyament per aquelles proves mèdiques, que ho 200 

requereixin, a familiars fins a 2on grau.  201 

Es crearà un permís pel treballador/a, que hagi de fer-se proves mèdiques amb 202 

necessitat de preparació o repòs previ, sense ingrés, de dos jornades complertes. 203 

Es crearà un permís retribuït per a les treballadores municipals embarassades, a partir 204 

del primer dia de la setmana 37 de l’embaràs, fins a la data del part. En el supòsit 205 

d’embaràs múltiple, aquest permís, s’iniciarà el primer dia de la setmana 35 de l’embaràs 206 

fins la data del part. 207 

En els casos de part prematur i després d’haver gaudit dels dies de permís retribuït, es 208 

podrà gaudir d’una reducció de jornada de 3 hores diàries sense reducció de les 209 

retribucions a la que es podran afegir dues hores diàries de reducció amb reducció 210 

proporcional de les retribucions, mentre el nadó continuï hospitalitzat. 211 

A les adopcions internacionals, si fos necessari el desplaçament dels progenitors al país 212 

d’origen del nen/a adoptat/da, és podrà gaudir d’un permís de dos mesos, sencer o 213 

fraccionat, amb la percepció de les retribucions bàsiques (sous, triennis i pagues 214 

extraordinàries).  215 

 216 

Selecció i accés 217 

Es negociaran les bases marc dels processos de selecció, creant-les de nou per les: 218 

Bases Generals de Selecció.  219 

Bases Generals de Concursos per a la Provisió de llocs de treball.  220 

Bases Generals de Selecció per als processos de Promoció Interna.  221 

Bases Generals de Concursos de Mobilitat.  222 

Criteris de provisió de llocs de treball.  223 

Criteris i condicions de provisió temporal dels llocs de treball.  224 

Criteris de mobilitat del personal. 225 

S’aprovarà l’Oferta Pública d’acord amb necessitats essencials i reals dels serveis. 226 

Es convocaran totes les places estructurals cobertes, des de fa 3 anys, com a mínim, per 227 

personal interí. 228 

Es cobriran totes les places que no es puguin cobrir amb l’Oferta Pública amb la creació 229 

de Borses de Treball. 230 

Execució immediata dels processos pendents de l’acord 2012-2015. 231 
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Les persones participants en els processos selectius tindran accés al seu expedient 232 

d’avaluació.  233 

Al personal laboral se li reconeixeran tots els serveis prestats en altres administracions i 234 

podrà accedir a tots els processos de selecció, inclosos els concursos de mèrits. 235 

Es realitzaran processos de reclassificació dels treballadors/es de categories inferiors que 236 

durant 10 anys hagin compartit llocs de treball amb categories superiors (C2/C1, A2/A1). 237 

Es negociaran amb la part social, les proves de selecció de les promocions internes.  238 

S’aprovarà Oferta Pública i Borses de Treball del grup E (grups professionals) per 239 

recuperar la gestió directe d’aquests llocs de treball. 240 

S’aprovarà Oferta Pública de la categoria de xofer. 241 

Es revisarà l’Acord de Constitució i Funcionament de les borses de treball, en tots els 242 

aspectes que des de la seva signatura s’hagi comprovat que el fan inoperatiu i perniciós 243 

pels treballadors/es, així com en les carències detectades. 244 

Es cobrirà amb personal interí les puntes de treball durant períodes de vacances dels 245 

serveis que ho requereixin. 246 

Es cobriran totes les places de jubilacions parcials. 247 

No s’amortitzaran les places dels contractes de relleu. 248 

S’establirà un sistema de mobilitat voluntària, mitjançant un sistema de concurs de 249 

trasllats voluntari i amb periodicitat anual. (Valorar sempre abans d'un procés de 250 

provisió). 251 

Anualment s’actualitzarà el calendari tant d’Oferta Pública com de Promocions Internes 252 

pendents d’executar, fixant dates obligatòries d’execució, que no superin el límit dos 253 

anys. 254 

La simultaneïtat de les proves serà igual al número d’observadors/es sindicals, per tal de 255 

garantir la participació sindical en totes les fases del procés. Establint un mecanisme de 256 

control, transparència i informació per la part social. 257 

S’eliminarà la utilització de les adscripcions provisionals. En el supòsit que és produeixin 258 

per motius ineludibles, s'haurà de convocar el preceptiu concurs de mèrits en el termini 259 

màxim de 3 mesos. 260 

Es publicarà de forma obligatòria totes les cobertures de llocs de treball i el sistema de 261 

provisió. 262 

Es publicaran a la Intranet totes les vacants existents als diferents serveis municipals, 263 

això permetrà major objectivitat i transparència en els concursos i trasllats del personal 264 

municipal. 265 

Es tindran en compte per la creació de les borses de treball, la cobertura de les baixes 266 

per maternitat i les de llarga duració, jubilacions i reduccions de jornada. 267 
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Es publicarà de forma quinzenal, les contractacions, modificacions, incidències i 268 

renúncies de les borses de treball a la pàgina web de l’Ajuntament. 269 

Es limitarà la lliure designació a caràcter excepcional, amb requeriments de motivació 270 

reforçada i només per a nivells 26 o superiors. Excepció Secretaris/es de Direcció (Suport 271 

3). 272 

Per tal de combatre els riscos psicosocials, en el procés de selecció per a la provisió de 273 

llocs treball que tinguin vinculat el comandament de personal, comptaran com a mèrits 274 

la formació relacionada amb el lideratge d’equips. 275 

Carrera Professional 276 

Es desenvoluparà la carrera professional horitzontal amb garanties de que sigui 277 

universal, voluntària i basada en la formació.  278 

També s’han d’introduir mesures a la formació que descrivim a l’apartat corresponent. 279 

Previ anàlisi de les dades exactes, facilitades per l’Administració, es convocaran les 280 

places necessàries de carrera vertical i Promoció Interna, per a tots els grups. 281 

Sistema d’Ordenació Municipal (SOM) 282 

S’ha de definir una relació de llocs de treball (RLLT), amb dades identificaries, de 283 

classificació professional, retributives, de temps de treball i sistemes de provisió i accés. 284 

S’han de modificar les fitxes del Catàleg de Llocs de Treball on s’especifiquin 285 

correctament els perfils de les competències requerides, el grau de desenvolupament 286 

professional exigit per cada lloc de treball, l’àrea funcional o d’especialització. S’ha 287 

d’insistir especialment en aquest punt en que els mèrits que concerneixen directament a 288 

la trajectòria i compromís professional del empleat/da guarden una estreta relació amb 289 

les tasques, el perfil o els requisits essencials. Millorant les definicions concretes dels 290 

llocs de treball. 291 

S’eliminarà l’actual doble escala salarial. 292 

Es faran uns Decrets de Dimensionament reals, necessaris i es publicaran.  293 

Eliminar barreres a l’hora de promocionar des de categories laborals, grups i famílies 294 

professionals. 295 

Es crearà el grup B, amb totes les categories que poden desenvolupar tasques 296 

municipals. 297 

Es crearà un mecanisme de participació de la part social, informació i publicació, en les 298 

modificacions del SOM (creació de llocs nous, amortitzacions, etc.) 299 

S’establirà un mínim reglament de funcionament del SOM. 300 

S’obriran calaixos per compartir llocs de treball entre els grups A2 i C1. 301 
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Es regularà la mobilitat interadministrativa, limitant-la a les administracions on hi hagi 302 

reciprocitat. 303 

S’eliminaran les incongruències alhora de concursar i promocionar-se. 304 

S’obrirà la categoria de tècnic auxiliar. 305 

Formació 306 

Es fomentarà la formació en igualtat, tant en l’accés a les places com al llarg de la 307 

carrera professional. 308 

Per tal de desenvolupar la carrera professional adequadament la formació ha de complir 309 

una sèrie de requisits que s’adaptaran: 310 

S’ampliarà la formació per famílies, flexibilitzant l’accés als treballadors i les treballadores 311 

de totes les famílies als cursos necessaris per la seva promoció. Es garantirà un mínim 312 

de 40h anuals de formació per treballador/a. 313 

Implantar una estructuració estable però dinàmica de la formació. 314 

 315 

Vincular la política formativa amb el sistema de gestió del desenvolupament professional. 316 

 317 

Establir un sistema de detecció de necessitats formatives i de desenvolupament a través 318 

de l’anàlisi dels llocs de treball. 319 

 320 

Establir itineraris individuals de formació sobre una oferta estructurada d’accions 321 

formatives. Afavorir la formació enfocada a la promoció interna, per tal d’adquirir 322 

l’expertesa professional, que permeti accedir a grups superiors tot i no disposar de la 323 

titulació adequada. 324 

 325 

Afavorir la transferència de coneixement a través de la protocol·lització d’accions 326 

formatives a impartir per experts interns i la seva consolidació en format electrònic. 327 

 328 

Ampliar l’oferta formativa a través de la promoció de l’accés a la formació oferta per 329 

altres institucions públiques o privades, mitjançant procediments d’acreditació interna 330 

de formació externa. No només per al personal directiu. 331 

 332 

Es crearà un mecanisme de resolució de conflictes amb els caps, per la validació de les 333 

demandes de formació. 334 

 335 

Implantar i generalitzar les noves tecnologies de la informació per millorar la metodologia 336 

formativa així com l’accés a l’oferta i el contingut formatiu. 337 

 338 

Es flexibilitzarà l’horari lligat a la formació.  339 

Es donarà accés a la formació a tot el personal dels Organismes Autònoms i Ens 340 

Instrumentals. 341 

Incorporar la perspectiva de gènere i la salut laboral en totes les accions formatives. 342 
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Es millorarà la formació als delegats/des de prevenció. Es garantirà i millorarà la formació 343 

en aquesta matèria a tota la plantilla. 344 

S’elaborarà i es publicarà anualment la memòria de l’execució del pla de formació, amb 345 

l’objectiu de valorar cursos a incloure en el pla de formació de l’any següent, entre altres 346 

constaran les següents dades: 347 

Relació sol·licituds 348 

Relació d’assistents 349 

Relació d’alumnes no seleccionats 350 

Relació alumnes amb denegació de cursos i motius 351 

Resultats enquestes de valoració 352 

Cost total del curs 353 

Cost per alumne del curs 354 

S’incrementarà anualment el pressupost municipal en formació, diferenciant el del 355 

personal directiu.  356 

El Pla de formació es presentarà l’últim trimestre de l’any anterior. 357 

Condicions Socials 358 

Lligat al pla de mobilitat tots els treballadors/es de l’Ajuntament disposaran d’un passi 359 

anual per accedir al transport metropolità anual gratuït. També podran accedir 360 

gratuïtament al servei de Bicing. 361 

Es crearan ajudes assistencials en concepte de tractaments específics per motiu de salut 362 

i/o no coberts per la seguretat social.  363 

Es crearan ajudes al foment de la natalitat. 364 

Pla de Pensions 365 

Es reprendran les aportacions amb caràcter retroactiu al Pla de Pensions dels 366 

treballadors/es per part de l’Ajuntament de Barcelona i s’actualitzaran els imports. 367 

Anualment s’aportarà l’1% dels beneficis de l’Ajuntament al Pla de pensions. 368 

Ajuts per discapacitats 369 

L’ajut als treballadors/es amb persones discapacitades al seu càrrec es cobrarà 370 

independentment de si la persona discapacitada cobri més del 100% del sou mínim 371 

professional. Així mateix s’actualitzarà l’import del dit ajut i s’igualarà l’import per a tots 372 

els familiars de primer grau. 373 

Indemnització per mort o invalidesa 374 
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Regular els imports de les assegurances de vida, invalidesa, malalties i accident 375 

professional. 376 

Bestretes 377 

Es facilitarà l'accés a les bestretes com a mesura social, per fer front a necessitats de 378 

liquiditat de les persones a molt curt termini. 379 

S’augmentarà el nombre màxim de 2  mensualitats fins a 6. 380 

Es flexibilitzarà el termini de retorn de la bestreta de 14 a 48 mesos. 381 

La justificació de la sol·licitud de bestreta es farà sense exigir un pressupost previ del 382 

seu destí. 383 

El càlcul de la bestreta es farà amb el sou brut mensual de la persona sol·licitant. 384 

Responsabilitat Civil 385 

Les centrals sindicals rebran tota la informació sobre els projectes de responsabilitat civil 386 

corporativa de l’Ajuntament. 387 

S’aplicarà el principi d’indemnitat als funcionaris que han de cobrar una indemnització 388 

derivada de responsabilitat civil per un actuació a la feina.  389 

Fons d’Acció Social 390 

S’augmentarà la quantia econòmica destinada al Fons d’Acció Social en 150.000 € cada 391 

any de vigència del Acord de Condicions Laborals, partint de la quantia actual de 392 

400.000€ 393 

Igualtat 394 

Es complirà el Pla d’Igualtat de forma transversal i es revisarà quan una de les parts ho 395 

consideri necessari. 396 

S’establiran mesures efectives de protecció enfront l’assetjament sexual i per raó de 397 

gènere. 398 

Fons de Cultura i Esports  399 

S’actualitzaran les dotacions econòmiques del fons de cultura i esports , anualment, 400 

segons l’IPC estatal. 401 

Salut Laboral 402 

Es revisaran els protocols de seguretat dels diferents col·lectius i el protocol 403 

d’assetjament laboral per fer-los efectius. 404 

En aquells col·lectius que per les característiques del lloc de treball estan sotmesos a un 405 

major risc psicosocial, es realitzaran aquest tipus d’avaluacions dos cops a l’any. 406 



                                              

                                                                                                                                                                      28/12/2016 

 

 

 

 

 

12 

Alhora de dissenyar un nou espai de treball o redissenyar-ne un ja en ús, es tindrà en 407 

compte les funcions que s’hi han de desenvolupar així com l’opinió dels treballadors/es 408 

que hi treballaran o hi treballen. 409 

Les avaluacions de riscos dels llocs de treball detallaran les funcions que duen a terme 410 

els treballadors/es i avaluaran els riscos en funció d’aquestes.  411 

Es realitzaran els professiogrames relatius a cada lloc de treball. 412 

Es desenvoluparà el pla específic de mobilitat pendent des de l’anterior acord. 413 

Es coordinaran les entitats en matèria de prevenció, en un mateix centre de treball. 414 

Comitès de Seguretat i Salut, empreses, etc. 415 

Es realitzarà un catàleg malalties professionals. 416 

La revisió mèdica voluntària serà anual i s’ampliaran conceptes a revisar, adaptant-los 417 

al lloc de treball. 418 

Dins del comitè seguretat i salut es crearà una comissió per a la no discriminació pels 419 

treballadors/es amb discapacitat, amb aplicació de mesures positives per a la seva 420 

integració en tots els àmbits: 421 

Accessibilitat Universal, sostenible i segura. 422 

Condicions de seguretat, comoditat i autonomia personal. 423 

Atenció integral dirigida als treballadors/es amb discapacitat perquè puguin 424 

adquirir el màxim desenvolupament professional. 425 

Incapacitat Temporal 426 

Es cobrirà el 100% del salari en els casos d’incapacitat temporal des del primer dia 427 

(incloent totes les malalties a les excepcions i els processos de transició de gènere de les 428 

persones transsexuals). 429 

Els certificats mèdics emesos per metges de serveis d’urgències també seran acceptats 430 

per justificar un permís de repòs domiciliari de 24 a 48h (i no única i exclusivament els 431 

del metge de capçalera). 432 

 433 

La baixa per motius de maternitat i quan el tipus de l’activitat a la feina posi en risc el 434 

procés de l’embaràs, no suposarà cap descompte econòmic per a la treballadora. 435 

 436 

Jubilació 437 

Es complirà la normativa que tenim com a treballadors/es de l’Ajuntament de Barcelona 438 

en matèria de jubilació parcial.  439 

Es podrà fer la reducció de jornada per cessació progressiva d’activitats de l’empleat 440 

públic, al qual manquin menys de cinc anys per complir l’edat de jubilació. La reducció 441 

serà d’un terç o la meitat de la jornada però amb el 100% i el 80% de les retribucions. 442 
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Es farà un pla anual de jubilació anticipada incentivada, tant pel personal funcionari com 443 

pel laboral. 444 

 445 

Condicions Sindicals 446 

Les centrals sindicals tindran un espai a la intranet municipal i adreça de correu 447 

electrònica corporativa, es millorarà el servei d’enviament de correus electrònics a la 448 

plantilla. 449 

Les aportacions econòmiques als òrgans de representació s’actualitzaran, anualment, 450 

segons l’IPC estatal. 451 

S’ampliarà el dret de convocar assemblea remunerada de treballadors/es a 6 hores, 452 

mensualment i per secció sindical. 453 

L’Ajuntament dotarà dels serveis tecnològics necessaris per l’exercici de les seves 454 

funcions a les centrals sindicals. 455 

S’ampliaran les hores sindicals en aplicació de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 456 

efectiva de dones i homes. 457 

Es dotarà dels mitjans tecnològics necessaris a la Comissió de Cultura i Esport per dur a 458 

terme la tasca de gestió del fons econòmic. 459 

COL·LECTIUS ESPECÍFICS 460 

Guàrdia Urbana (GUB) 461 

PLATAFORMA GUÀRDIA URBANA ABREUJADA 462 

Carrera Professional (Regulat en Taula General) 463 

 464 

Vertical. Aplicació de la legalitat vigent. 465 

 466 

Horitzontal. Relació de llocs de treball. 467 

 468 

Increment dels nivells en els grups C-1. 469 

 470 

Actualització i regularització de les Condicions econòmiques específiques 471 

 472 

Incompatibilitats, les regulades per Llei.  473 

 474 

Perillositat. 475 

 476 

Nocturnitat: Horari regularitzat de 22 a 07 (Regulació econòmica i de jornada). 477 

 478 

Festius treballats 479 

 480 

Festiu especials (23/06 i 31/12) a la nit i (24/06 i 01/01) al mati i a la tarda. 481 

 482 



                                              

                                                                                                                                                                      28/12/2016 

 

 

 

 

 

14 

Cap de setmana treballat. 483 

 484 

Plusos 485 

 486 

Adequació de forma proporcional de tots els plusos als torns amb horaris especials. 487 

 488 

Nou plus de treball amb animals. 489 

 490 

Nou plus d’ús de Nova Tecnologia (PDA, Kepleer, etc.) 491 

 492 

Nou plus de toxicitat (fums, gasos, contaminació acústica, etc.) 493 

 494 

Jornada 495 

 496 

Jornada Laboral equiparada a la resta del personal funcionari. 497 

 498 

Increment de la retribució en la prolongació de jornada i regularització econòmica de les 499 

Prolongacions de Jornada. 500 

 501 

Serveis extraordinaris/Ampliacions de jornada (regularització, l'últim Acord signat i 502 

estudi de millora). 503 

 504 

Formació 505 

 506 

Mesa especifica trimestralment mínim. 507 

 508 

E-LEARNING Autoaprenentatge Cursos diürns i nocturns. 509 

 510 

Formació d'idiomes enfocats a les característiques especials del sector. 511 

 512 

Salut Laboral 513 

 514 

Professiogrames relatives a cada lloc de treball de la Guàrdia Urbana. 515 

 516 

Disseny d'un model tipus de Comissaria adequada per GUB i la seva instauració de 517 

manera progressiva en totes les Unitats Territorials. 518 

 519 

Realitzar un pla específic preventiu i de seguretat laboral de GUB. 520 

 521 

Publicació i actualització del protocols de actuació  de riscos. 522 

 523 

Mobilitat 524 

 525 

Últim acord signat. 526 

 527 

Assessorament jurídic 528 

 529 



                                              

                                                                                                                                                                      28/12/2016 

 

 

 

 

 

15 

Assessoria, representació i defensa jurídica de la GUB en actes relacionat amb el 530 

compliment del servei. 531 

 532 

Responsabilitat Civil 533 

 534 

En cas d'insolvència per part de l'obligat a pagar, aplicació del principi d'indemnitat fent-535 

se càrrec l'Administració de la responsabilitat civil. 536 

 537 

Vacances 538 

 539 

Fora del període, bonificació de més dies per quinzena o l'equivalent econòmic en preu 540 

ampliació. 541 

 542 

En els períodes de Nadal i Setmana Santa els Agents podran sol·licitar festes mentre el 543 

percentatge ho permeti. 544 

 545 

Assistència a Judicis 546 

 547 

Regularització de l'Acord signat. En períodes de Vacances, Llicències, Permisos o Baixes 548 

es compensarà com a dia Festiu, amb independència de la data de notificació. 549 

 550 

Assistència a altres requeriments 551 

 552 

El regulat avui dia al costat del Protocol de contagis, hores per la recuperació per Accident 553 

Laboral estant d'alta. 554 

 555 

Indemnització per mort o invalidesa 556 

 557 

Les Reglades en el Reglament que es presenta de Segona Activitat. 558 

 559 

Indemnització per mort tant en accident laboral com per malaltia. 560 

 561 

Creació d'un protocol per defunció d'agents (retingues al tanatori en horari d'obertura, 562 

acompanyament del fèretre, acompanyament familiars, etc.) Acord en taula de 563 

seguiment. 564 

 565 

Descans Inter setmanal 566 

 567 

Establir la cadència de festius en el 3x1 i l'adequació als diferents torns. 568 

 569 

Protocol de regularització per a les excedències i la seva reincorporació. 570 

 571 

Els torns de treball han de quedar regulats als Annexos 572 

 573 

Segona Activitat 574 

 575 

S’actualitzarà el Reglament de Segona Activitat 576 

 577 
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Antiguitat 578 

 579 

Es reconeixerà com a antiguitat a tots els efectes, tots els anys de servei en les Forces i 580 

Cossos de Seguretat (premi d'antiguitat, triennis...) 581 

 582 

Oferta Pública 583 

 584 

S’incrementarà la plantilla en 250 agents anualment, fins a arribar a la ràtio policial i als 585 

3500 agents com a mínim a la ciutat. 586 

 587 

Condicions Socials 588 

 589 

Tots els/les agents disposaran d'un passi anual per accedir al transport metropolità anual 590 

gratuït Bus-Metre. T-Mobilitat (si finalment es crea). Seria convenient l'accessibilitat per 591 

la sostenibilitat del transport i pel respecte al medi ambient. A més a més, suposaria més 592 

agents a la xarxa viària favorable per a la seguretat i protecció de la ciutadania. 593 

 594 

Inclusió en el conveni de l'últim acord signat. 595 

 596 

Es mantindrà l'equiparació de les condicions de SPEIS i GUB. 597 

 598 

Les patrulles al carrer, han de ser com a mínim de dos agents armats i quan siguin a 599 

punts fixes, han de ser a una distància adequada de reacció i suport, amb visibilitat entre 600 

els/les agents. 601 

 602 

Serveis de Prevenció i Extinció (SPEIS) 603 

Es transposarà l’Acord de festius de la GU a Bombers de Barcelona, de forma immediata 604 

(negociada amb la part social) i implantació amb caràcter retroactiu a la signatura de la 605 

GUB. 606 

 607 

Es compensaran econòmicament tots els festius treballats, inclòs quan es sol·liciti 608 

voluntàriament en ampliacions de jornada. 609 

 610 

Es crearà el Complement d’Incompatibilitat. 611 

 612 

Es compensaran econòmicament els caps de setmana treballats. 613 

 614 

Es desenvoluparan les especialitats que es creguin necessàries amb la participació de la 615 

part social. Es determinarà una dotació pressupostària a cada una de les especialitats.  616 

 617 

S’aplantillarà al personal interí del Servei (dins de la subescala de serveis especials), 618 

sanitaris, Prevenció, Operacions, CGE... La jornada d’aquestes categories s’equipararà a 619 

la de la resta de funcionaris. 620 

 621 

Es modificarà el SOM, amb la integració de la subescala tècnica en la subescala de serveis 622 

especials (sotsinspector, inspector). S’absorbirà l’estructura organitzativa vinculada al 623 

SPEIS, i dependent de la pròpia direcció (dins de la Divisió de Planificació, o Serveis 624 
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Generals), com personal, magatzem, taller, manteniment, i integració dins de la 625 

subescala de serveis especials. 626 

 627 

Es crearà un nou parc de bombers de l’Eixample, amb la integració de la sala conjunta 628 

del CGE (sortida i reubicació immediata del soterrani insalubre actual, i de la precarietat 629 

de les instal·lacions). Aquesta nova sala estarà totalment connectada al 112 mitjançant 630 

una passarel·la informàtica. 631 

 632 

L’estructurà serà de quatre sectors. 633 

 634 

S’obrirà tot l’any el Parc de Vallvidrera, supeditat a l’ampliació de plantilla  635 

 636 

S’incrementarà la plantilla de l’SPEIS de manera que en un període no superior a 3 anys 637 

es compleixi el número d’efectius estipulat en el Pla Director. 638 

 639 

Reequilibri salarial a tota la subescala de Serveis Especials (de bomber a Cap de Divisió, 640 

passant pels oficials, sotsinspectors i inspectors). CSS A2 nivell 22 adequació del salari 641 

a la seva categoria. 642 

 643 

Es farà la regularització del contracte dels Caps de Guàrdia al model dels oficials. Es 644 

definirà del nombre de Caps de Guàrdia (15). Es regularà la imaginària per a totes les 645 

categories. 646 

 647 

Hi haurà coherència retributiva de totes les categories a les ampliacions de jornada. 648 

 649 

Realització d’un Pla general de Formació per a l’SPEIS consensuat amb la part social  650 

En aquesta taula s’establiran de forma consensuada les retribucions per a cada tipus de 651 

formació, formadors, monitors, coordinadors. 652 

 653 

Es millorarà la cobertura de l’assegurança per a les actuacions realitzades fora del servei. 654 

 655 

Es milloraran les condicions de l’assegurança dels vehicles de manera que els conductors 656 

quedin coberts i s’incrementin les compensacions en cas de sinistre. 657 

 658 

Els bombers/es de nou ingrés passaran a ser retribuïts com a grup C1 una vegada acabin 659 

el període de pràctiques. 660 

 661 

Per coherència retributiva es modificaran les categories dels Sergents i Oficials del SPEIS 662 

passant al grup B de l’administració. 663 

 664 

Retribució de les dietes per a tot els personal de l’SPEIS que realitzi jornades partides o 665 

guàrdies de 24 h segons la retribució establerta per a la resta de personal funcionari de 666 

l’administració. 667 

 668 

Increment dels mínims de personal. 669 

 670 

Increment del plus de perillositat del personal operatiu de l’SPEIS. 671 

 672 
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Creació de forma consensuada d’un nou règim interior amb la part social. 673 

 674 

Creació d’un reglament de la Segona activitat consensuat amb la part social.  675 

 676 

En qualsevol cas es mantindrà l’equiparació de les condicions de GUB a SPEIS 677 

 678 

 679 


