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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
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CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 24 d'octubre de 2018 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:
ÀREA FUNCIONAL: Recursos Humans
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de l'acord de la Mesa General de Negociació celebrada el dia 11/07/2018 en relació a
l'adopció d'un paquet de mesures per millorar les condicions de treball dels empleats i
empleades de l'Ajuntament de la Garriga i de l'Organisme Autònom de Mitjans de
Comunicació.
ANTECEDENTS DE FET
Vist l'acord de la Mesa General de Negociació celebrada el dia 11/07/2018 en relació a l'adopció
d'un paquet de mesures per millorar les condicions de treball dels empleats i empleades de
l'Ajuntament de la Garriga i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació fins a
l'aprovació i aplicació de la Relació de Llocs de Treball que literalment diu:
“ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES DE
L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA RELATIU A LES MILLORES DE LES
CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA I
EL SEU ORGANISME AUTÒNOM FINS A L’APROVACIÓ I APLICACIÓ DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
A la Garriga, 11 de juliol de 2018.
Per una part, i en representació de l’Ajuntament de La Garriga
.-Sra. Meritxell Budó i Pla, Alcaldessa
.-Sra. Neus Marrodán i Torrents, 1ra Tinent d’alcaldessa (Acord ERC-AM)
.-Sra. Montserrat Llobet Llonch, regidora de Recursos Humans (CIU)
.-Sra. Clara Dachs i Bernad, representant de CUP-PA
Per l’altra, i en representació dels empleats públics de l’Ajuntament de l’Ajuntament de La
Garriga.
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En representació dels funcionaris:
-Sra. Esther Campos Pérez, en qualitat de Vicepresidenta del Comitè Unitari de Personal, ha
excusat l’absència.
-Sra. Maria del Mar Isaac Acosta, ha excusat l’absència.
En representació del Comitè d’Empresa:
-Sr. Ricard Andrés Martínez, ha excusat l’absència.
-Sr. Rafael Bernabé Pérez, President del Comitè Unitari de Personal.
-Sr. Sergi Sáez Sáez.
De conformitat amb allò que disposa l’article 35.3 de l’EBEP les parts estan d’acord en què a
les reunions de negociació assisteixen, en qualitat d’assessors i a proposta de qualsevol de les
parts negociadores, altres membres de la Corporació o de representants dels empleats públics
que actuaran en les reunions amb veu però sense vot. Fent ús d’aquest dret, es designen, per
ara:
-Sr. Kílian Pérez Novelles, assessor de CC.OO., absent.
-Sra. Concepción Lamarca Arnau, assessora de CC.OO, absent.
-Sr. Juan Antonio Balmisa, assessor d’U.G.T., absent.
-Sr. Joaquim Rosell López, secretari de la Corporació.
-Sra. Isabel Mas i Parés, interventora de la Corporació, ha excusat l’absència.
-Sr. Marcel Solé i Pareras, cap de Recursos Humans, ha excusat l’absència.
També assisteix a l’acte la Sra. Teresa Salvador Orra, tècnica mitjana de Recursos Humans per
aixecar acta dels acords que s’adoptin.
Ambdues parts es reconeixen mútuament per atorgar aquest acord i
ACORDEN
“Adopció d’un paquet de mesures per millorar les condicions de treball dels empleats i
empleades de l’Ajuntament de la Garriga i de l’Organisme Autònom de Mitjans de
Comunicació fins a l’aprovació i aplicació de la Relació de Llocs de Treball”.
1. Augment dels sous més baixos fins a 21.000,00€
 S’acorda aplicar el 0,3% de la massa salarial per incrementar els Complements
Específics dels sous que estan per sota de 21.000,00€ bruts anuals.
2. Reincorporació a la feina, després d’una malaltia greu, progressiva (75% de jornada
un mes, ampliable a un mes més) amb el 100% de la retribució.
 S’acorda implementar la incorporació progressiva (75% de jornada un mes, ampliable
a un mes més) a la feina en cas de malaltia greu amb el 100% de la retribució.
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3. Reducció de jornada del 21 de juny al 11 de setembre de dues hores i mitja setmanals
i en horari intensiu, per conciliar la vida laboral als treballadors amb fills menors de
12 anys sota la seva responsabilitat.
 S’acorda aplicar la reducció de jornada del 21 de juny al 11 de setembre en dues hores
i mitja setmanals i en horari intensiu, per conciliar la vida laboral als treballadors i
treballadores amb fills menors de 12 anys sota la seva responsabilitat a partir de l’1 de
gener de 2019.
4. Jornada de 35 hores
 S’acorda aplicar les 35 hores setmanals a partir de 1 de gener de 2019.
5. Regular segona activitat de la policia abans de final de 2018.
Queda pendent de rebre una proposta per part dels representants dels treballadors.
6. Fer una relació de llocs de treball en la que estiguin inclosos tots els treballadors,
abans de final d’any, amb el compromís de que sigui retroactiva en la seva vessant
econòmica des de l’aprovació per ple.
La senyora alcaldessa comenta que el contracte de l’empresa per fer la nova RLT ja s’està
tramitant.
7. Establir com a compromís la implementació de les mesures signades pel govern i els
sindicats en quan sigui possible, en concret:
7.1 Recuperació del complement de baixes al 100%
 S’acorda que tota baixa d’incapacitat temporal podrà ser remunerada al 100%.
7.2 Elaborar un pla sobre absentisme
 S’acorda demanar a Diputació si tenen algun pla d’absentisme que ens pugui servir de
model.
Amb la signatura d’aquest acord se suspenen els acords i convenis vigents que el contradiguin
o s’hi oposin amb efectes de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord.
En prova de conformitat, signen ambdues parts i per tots els assistents, per duplicat exemplar,
en lloc i data senyalats a l’encapçalament”.
S’han emès i consten a l’expedient els informes de la tècnica de Recursos Humans, de la
regidora responsable de l’àrea de serveis interns i recursos humans, i del secretari.
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Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció.
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FONAMENTS JURÍDICS
Atès el que disposa l’article 18.Dos, la disposició addiciona cinquantena quarta, disposició
addicional centèsima quarantena quarta i disposició transitòria setena, de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
Primer. APROVAR en tots els seus termes, a excepció de l’apartat referit a la reducció de
jornada per conciliar la vida laboral als treballadors amb fills menors de 12 anys, l’acord que
amb data 11/07/2018 ha estat assolit en la Mesa Única de Negociació de matèries comunes de
l’Ajuntament de la Garriga per la representació de la corporació i per les organitzacions
sindicals UGT i CCOO.
Segon. DETERMINAR que aquest acord serà d’aplicació al personal al servei de l’Ajuntament
de la Garriga i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, amb efectes del dia que es
detalla en cada punt:
1. Augment dels sous més baixos fins a 21.000,00€ a partir del dia 1/11/2018.
2. Reincorporació a la feina, després d’una malaltia greu, progressiva (75% de jornada un
mes, ampliable a un mes més) amb el 100% de la retribució a partir del dia 1/11/2018.
3. Jornada de 35 hores setmanals a partir de 1 de gener de 2019.
4. Recuperació del complement de baixes al 100%, per a les retribucions fixes, amb
efectes retroactius del dia 5 de juliol de 2018, data d’entrada en vigor de la Llei 6/2018
de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Tercer. Encarregar al Departament de Recursos Humans per tal que procedeixi a modificar la
redacció de l’“Acord sobre les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de la
Garriga” en els articles que resultin afectats segons allò aprovat en els apartats primer i segon
d’aquest acord.
Quart. ORDENAR la publicació de l’Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) i a la web municipal i traslladar el text refós de l’ “Acord
sobre les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga” a l’autoritat
laboral corresponent, així com a la representació sindical.
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Cinquè. FACULTAR a la Sra. Alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui
necessari per a la constància i efectivitat del present acord.
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Sisè. Amb l’aprovació d’aquest acord se suspenen els acords i convenis vigents que el
contradiguin o s’hi oposin amb efectes de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord.

El Ple de l’ajuntament per unanimitat dels 17 membres assistents, (7 CiU, 4 Acord ERC-AM,
2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de
la corporació aprova la proposta d’acord.»
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,
Vist i plau,
F_FIRMA_62

F_FIRMA_12

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
26-10-2018 10:59:00

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Meritxell Budó i Pla
26-10-2018 11:15:00
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