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L'arrel del nou acord és l'anterior conveni,
el millor de la història de l'Ajuntament de Barcelona, ara: 

CONSOLIDEM I MILLOREM DRETS
GUANYEM + VIDA Ajuntament de Barcelona

(
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Es contempla la funcionarització
de les categories laborals de
l’ASPB i es crea la plaça Tècnica
superior en medicina i Tècnica
superior en Medicina del Treball.
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                                             JUBILACIÓ
         cessament progressiu de l’activitat 

S'estableix un MODEL INNOVADOR QUE CAP
ALTRA ADMINISTRACIÓ TÉ, que bene�cia a
tota la plantilla independentment de la seva
antiguitat, edat o lloc de treball, que PERMET
ACUMULAR I GAUDIR DEL TEMPS estalviat
els 4 anys anteriors a la data de jubilació, amb
una aportació inicial per part de l'Administració
per les persones treballadores amb més anys
d'antiguitat.

S’han aconseguit millores salarials per als
pròxims anys que garanteixen la revaloració
dels increments futurs dels pressupostos ge-
nerals, compromet a l’Ajuntament a estabilit-
zar la plantilla municipal (persones interines),
incorpora una millor gestió del temps, nor-
malitza el teletreball, anticipa “de facto” el
moment de la jubilació, i desenvolupa el
grup B.

Millorem les condicions especí�ques
de tot el personal del CEB i IMEB i re-
gula aspectes pendents de la Guàrdia
Urbana i Bombers de Barcelona.
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                                  TELETREBALL
S’aconsegueix, PER SEMPRE I PER TOTHOM*,
el teletreball voluntari de 2 dies de teletreball i
3 de presencials, i de 3 dies de teletreball i 2 de
presencials per a les persones de 60 anys que
podran optar per autogestionar-se mensualment
els dies. 

*Està pendent de desenvolupar per als “serveis
especials”. No aplicable a GUB, SPEIS, centres
docents o de suport a la docència i escoles
bressol. Els llocs de treball susceptibles de pres-
tar-se en teletreball es recolliran a la RLLT.

Revalorització i creació de nous
complements: es creen dos nous
complements retributius i es reva-
loritzen els complements d’inspec-
ció i el d’atenció directa intensiva
a la ciutadania per a determinats
llocs de treball.

Personal designat en matèria de prevenció
de riscos laborals: per impulsar les activitat
preventives es regula la funció del personal
designat en aquesta matèria i cobrarà un plus
mensual de 30 euros i s’estableix una dedicació
màxima de 5 hores setmanals.
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i cura de menors del/de la progeni-
    tor/a, en el cas de famílies mono-
      parentals: 

            Reducció de jornada per conciliació
           familiar: es podrà �xar de mutu acord
        la concreció del seu horari mínim diari
       tenint en compte l’horari que més
    s’adeqüi a les seves necessitats i a les
  del servei, en torn de matí de Dilluns a
 Divendres.

Altres millores que afavoreixen les condi-
cions socials: en conciliació familiar s’amplia
�ns als 13 anys la reducció de jornada per te-
nir cura d’un �ll o �lla, es potencien les mesu-
res de promoció derivades del Pla d’Igualtat,
s’estableix un nou permís per proves de
promoció interna i s’augmenta l’import de
l’assegurança d’accident.

Prestació de servei efectiu
de les dones: 

S’amplia de 16 setmanes a 32
setmanes (que corresponen a
una única persona progenitora).

Creació d’una comissió
tècnica per a la millora
de les condicions de
prestació de servei
efectiu de les dones
relacionada amb els
cicles de  menstruació
i climateri.
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Nou permís per proves de promoció interna 
o oferta pública a l’Ajuntament:
Hem aconseguit un dia de permís.
En el cas de proves de provisió de llocs de
treball, el temps indispensable i per a proves
de promoció a la resta de les Administracions
Públiques, el temps indispensable per a la seva
realització.

Assegurança d’accident: es garanteix
una indemnització per mort o incapa-
citat permanent en acte de servei per
a tota la plantilla de 73.924.48 euros.

Desenvolupament grup B: compromís
per de�nir les condicions d’aplicació, del
grup B establert 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.

Valoració dels llocs de treball (RLLT):
Hem assolit el compromís de �nalitzar
la valoració de llocs de treball abans
del 31 de desembre de 2022
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Innovació de valor social per donar
suport a les persones amb capacitats
diferents: Les persones usuàries de
gossos d’assistència per a l’accés i mobi-
litat laboral, podran acreditar com a causa
d’absència no recuperable justi�cada el
temps empleat en les actuacions que
requereixen el compliment de les obliga-
cions establertes per la cura del seu gos.

+ Mobilitat + Carrera Professional:
es creen nous complements retributius i es
revaloritzen d’altres i es garanteix la promoció
professional del personal del subgrup C1.

LA LLUITA CONTINUA

Estabilitat laboral del personal: compromís
d’establir els mecanismes per facilitar l’estabili-
tat laboral del personal interí i subrogat, tal
com són l’agilització dels processos de selec-
ció, la reducció de temaris, o d’altres que
també puguin quedar establertes a la nor-
mativa, com el concurs de mèrits.

S’adoptaran mesures per a l’estabilitat del
personal major de 60 anys. S’han aconseguit
millores en el règim d’excedències que ara
també seran d’aplicació al funcionari/a interí/na.
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LA LLUITA CONTINUA

Compactació de jornada: s’amplia el
període de retorn del deute generat per
compactació del permís.

Es potencia la carrera professional
pels col·lectius feminitzats: es convo-
caran un mínim de 60 llocs de treball pel
Grup A de Serveis Socials i 60 del Grup C
per incrementar les possibilitats efectives
de promoció vertical en aquest àmbit.

Ajuntament de Barcelona

(



 VIDADe
 LA

EL CONVENI 

     Marcs i nous espais de treball: 

Continuem construint marcs i nous
espais per a negociar la valoració
de llocs de treball, el desenvolupa-
ment del Grup B, el Pla d’Igualtat,
els plans de mobilitat amb incenti-
vació de l’ús de transport ecològic
i saludable, la creació d’un/a dele-
gat/da de Medi Ambient.

L’ÈXIT ÉS CONTINUAR SUMANT

LA LLUITA CONTINUA

Aquest acord és el resultat
d’una negociació singular,
amb una decisió errònia
de denunciar l’anterior
conveni i en mig d’una
pandèmia sanitària mun-
dial amb les implicacions
econòmiques i socials que
això ha comportat.

Volem identi�car els
llocs de treball compati-
bles amb el complement
d’atenció a la ciutadanía, ne-
gociar totes les instruccions i
l’estabilitat del personal interí,
promoure la pauta de desen-
volupament del teletreball i el
cessament progressiu de
l’activitat . 

Secció sindical de Comissions Obreres
Ajuntament de Barcelona
Av. Francesc Cambó 17, 5a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 301 88 67
Fax. 93 301 87 16
ccooajtbcn@ccoo.cat
ajuntamentbarcelona.ccoo.cat


	El conveni de la vida PORTADA
	El conveni de la vida pagina 2_2 SI
	El conveni de la vida pagina 2_3 SI
	El conveni de la vida pagina 3_4 SI
	El conveni de la vida pagina 3_5 SI
	El conveni de la vida pagina 4_6 SI
	El conveni de la vida pagina 4_7 SI
	El conveni de la vida pagina 4_8 SI

