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PROPOSTA DE PREACORD  

MESA GENERAL DE NEGOCIACIO DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

Data  18.06.2018 v1 
 

Document de treball.  Proposta  modificable si es modifiquen alguns dels seus terminis  

 

Els sindicats amb representació en la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de 

Barcelona, CCOO, UGT i SAPOL,  i la representació de l’Ajuntament de Barcelona signen el 

present preacord. Aquest preacord es  desenvoluparà en el termini màxim d’un mes des de 

la seva signatura per tal de procedir a la redacció i signatura de la proposta al Ple Municipal 

d’Acord de Condicions Comuns dels empleats públics municipals pel període 2017-2020.  

 

Les  parts acorden: 

 

 

1.- Amb l’objectiu de millorar les condicions de conciliació de la vida personal, familiar i 

laboral i de dotar la plantilla d’un major grau de flexibilitat horària, adreçada també a fomentar 

la coresponsabilitat, es determinen les condicions següents: 

 
1.1.Pel personal amb jornada ordinària complerta (setmana de 37,5 hores) i horari comú, 

establir la franja de permanència obligada en cinc matins de 09:30 hores a 14:00 hores de 

dilluns a divendres i una tarda a la setmana, d’una durada mínima de dues hores, amb 

flexibilitat d’entrada entre les 15:00 hores i les 16:30 hores. Determinar que el temps restant 

fins a completar la jornada setmanal es realitzarà de manera flexible entre les 7.30 hores i 

les 20.00 hores.  

 
La distribució de la tarda setmanal garantirà la cobertura de les tardes. 
 
Pel personal amb la part fixa de l’horari a realitzar durant les tardes, s’adequarà de comú 

acord la durada de la tarda dels divendres, tret necessitats del servei, sense modificació del 

còmput de jornada. 

Els horaris especials dins la jornada ordinària, actualment existents, es mantindran en les 

mateixes condicions, tret de modificacions que resultin necessàries, que seran negociades 

en el si de la comissió de seguiment de l’acord, en el termini màxim de dos mesos des de la 

seva signatura 

1.2 Regular la  jornada reduïda per interès particular, en determinats supòsits individuals, de 

35 hores setmanals, amb una reducció proporcional de les retribucions, en aquells casos de 

personal que ocupi llocs de treball amb complement de destinació inferior al 28, amb jornada 

ordinària en que resulti compatible con la naturalesa del lloc i amb les funcions del centro de 

treball, i sempre que l’òrgan competent  resolgui  el reconeixement  d’aquesta  jornada . 

 

1.3. Pel personal amb jornada simplificada a extingir s’acorda establir la franja de 

permanència obligada serà de 5 matins de 09:30 hores a 14:00 hores de dilluns a divendres. 

El temps restant es realitzarà de manera flexible entre les 7.30 hores i les 20.00 hores.  
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Aquest horari també serà d’aplicació al personal amb reducció de jornada per conciliació 

familiar i tindrà 30 minuts diaris de flexibilitat dins la franja fixa, a l’inici o al final del dia, a 

recuperar el mateix dia. 

 

1.4. Incrementar les hores de flexibilitat ordinària de 20 a 30 hores trimestrals per a afers 

propis amb caràcter de recuperable. Les hores de flexibilitat no es gaudiran en horari de 

tarda.. La utilització d’aquestes hores es farà de comú acord amb la prefectura immediata, 

tenint en compte les necessitats del servei i en fraccions mínimes de  30 minuts diaris i 

màximes de cinc hores, tant el gaudiment com el retorn..  

 

Es reconeix un règim especial d’utilització d’aquestes hores per motius de conciliació 

familiar, incrementant- se el límit de 60 fins a les 80  hores trimestrals, per als pares/mares 

de menors de  14 anys, per al personal amb fills amb discapacitat psíquica, física o 

sensorial i per als empleats amb cònjuge pare o mare  amb dependència funcional i que 

igualment requereixi assistència especial. Les 80 hores poden ser  tramitades pels 

conjugues indistintament, si els dos treballen a l’ajuntament o entitats municipals, sense 

que es superi el límit de 80 hores en global  La utilització d’aquestes hores es farà de 

comú acord amb la prefectura immediata, tenint en compte les necessitats del servei i en 

fraccions mínimes de trenta minuts i màximes de cinc hores., tant el gaudiment com el 

retorn  

  

 

1.5. Amb l’objectiu d’adequar la jornada efectiva ordinària de treball (37,5 hores setmanals), 

s’acorda l’ampliació del període de reducció de jornada a 35 hores setmanals des de l’1 de 

juny al 30 de setembre i del 24 de desembre al primer dia laborable després de la festivitat 

del 6 de gener. En la redacció de l’acord de condicions s’establirà la modalitat d’una reducció 

addicional de 8 hores. La reducció de jornada resultant d’aquesta ampliació no resulta 

d’aplicació a la GUB i SPEIS.  

 

1.6. Es proposa la reducció de la jornada anual del personal de la GUB amb la distribució 
següent: 

 
-L’any 2018 hi haurà una reducció de 8 hores, el que significarà una jornada 
laboral anual efectiva de 1656 hores quedant la reducció de les 8 hores 
calendaritzada.  
 
-L’any 2019 hi haurà una reducció de 24 hores el que significarà una jornada 
anual efectiva de 1632 hores quedant la reducció de les 24 hores calendaritzada.  
 
-L’any 2020 hi haurà una reducció de 24 hores el que significarà una jornada 
anual efectiva de 1608 hores quedant la reducció de les 24 hores calendaritzada.  
 
 

 

 

1.7. S’acorda  la reducció de la jornada anual del personal de l'SPEIS amb la distribució 

següent: 
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- L’any 2019 la jornada es distribueix en 70 guàrdies, amb un còmput anual de 

1680 hores efectives 

- L’any 2020 la jornada es distribueix en 69 guàrdies, amb un còmput anual de 

1656 hores efectives 

 

1.8  S’acorda que la jornada de dedicació especial tingui una còmput de 40 hores setmanals, 

amb la reducció de jornada que resulti proporcional a la proposada per la jornada ordinària. 

 
1.9.Amb l’objectiu de millorar les condicions de reintegració després d’un procés 

d’incapacitat temporal es proposa regular l’adaptació de la jornada quan aquesta ajudi a la 

plena recuperació de la persona, (atenent a la gravetat i la durada) prèvia recomanació del 

servei de prevenció, amb una duració ordinària de dos mesos i una reducció màxima del 

40% de la jornada diària, de major a menor reducció progressiva preferentment de la part 

flexible de l’horari, considerant la reducció com a temps de treball efectiu. 

 

1.10 Per tal de garantir un règim homogeni en la justificació i còmput de la realització de la 

visita mèdica pel temps indispensable en jornada laboral, s’acorda establir la corresponent 

regulació a l’acord de condicions. 

 

1.11.S’acorda regular a l’acord de condicions com a competència de la comissió de 

seguiment l’establiment dels criteris, amb caràcter pilot inicial, per a la implantació d’altres 

models de gestió del temps de treball amb possibilitat de no presencia parcial en el lloc de 

treball (teletreball). 

 

1.12. Ateses les mesures de flexibilitat horària, s’acorda  que la puntualitat no computi a 

efectes de valoració de la productivitat per puntualitat i assistència. Es mantenen els cinc 

minuts de flexibilitat d’entrada, a partir dels quals els incompliments s’hauran de compensar 

amb les hores de flexibilitat i en cas d’esgotament d’aquestes hores es produirà la detracció 

de nomina corresponent. El còmput de jornada serà mensual. S’acorda mantenir com a 

flexibilitat un màxim de 15 minuts quatre vegades al mes, pel personal amb horaris especials  

que no poden gaudir de les condicions especifiques de flexibilitat.  

 

En relació amb  el complement d’assistència s’acorda que no comporti descompte les 
baixes  mèdiques durant l’embaràs en un mes així com les baixes en que concorren 
causes acreditades que impedeixen la normal recuperació, així com les baixes mèdiques 
derivades de violència de gènere 
 

 

2. Amb l’objectiu d’implantar mesures de millora dels permisos vinculats amb la conciliació 

laboral i familiar, amb especial atenció a la cura de persones grans a càrrec i la paritat de 

gènere, es proposa: 

 
2.1. Ampliar el permís de reducció de jornada d'un terç o de la meitat, amb disminució 

proporcional de  les retribucions respectivament, en el supòsit d’encarregar-se de la cura 

directa d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb dependència 

funcional per raons d’edat, accident o malaltia, sempre que no desenvolupi activitat 
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retribuïda. Per la comissió de seguiment de l’acord es delimitarà els requisits i condicions per 

accedir a aquesta modalitat de reduccio 

 
2.2. Completar el permís retribuït de paternitat fins a sis setmanes.  
 

2.3. Bonificar en un 5% les retribucions en el cas de permís de reducció de jornada d'un terç 

o de la meitat, amb disminució proporcional de les retribucions, per a tenir cura d'un fill o filla 

de més de sis anys i menor de 12 anys i completar retributivament la reducció d’una hora de 

les dues de permís per naixement de fills/es prematurs 

2.4. Valorar en el període de formalització de l’acord de condicions les mesures que permetin 

abordar la reducció progressiva de la bretxa salarial atribuïble a les reduccions de jornada 

per conciliació familiar, sense perjudici que aquesta valoració pugi afectar el contingut del 

punt 2.3 anterior. 

 

2.5. Incrementar l’import de l’ajuda familiar en el cas de cònjuge amb discapacitat sempre 

que la persona discapacitada causant estigui a càrrec i depengui econòmicament de 

l’empleat/da i si els seus ingressos percebuts no superen el 100% del salari mínim 

interprofessional. 

 
2.6 En casos excepcionals i motivats, que es delimitaran a l’acord de condicions, es proposa 
ampliar, pel que fa a les bestretes, el nombre de mensualitats a tres i/o ampliar el termini de 
devolució a un màxim de 24 mesos Tindran  la consideració d’excepcionals  les  despeses 
derivades de malaltia, intervenció quirúrgica i accidents greus de la persona que sol·licita la 
bestreta, i dels familiars fins al primer  grau de consanguinitat que depenguin econòmicament  
i les despeses derivades de  sinistres d’especial gravetat que afectin la vivenda habitual o 
despasses sobrevingudes  destinats a mantenir la seguretat, salubritat i habitabilitat de la 
vivenda habitual. 
 

 
2.7 Es proposa que l’aplicació de les condicions en matèria de permisos i llicències respecte 

al personal amb jornada i horaris especials (Guardia Urbana, SPEIS, personal docent i 

escola bressol) estigui, si s’escau i respecte les adaptacions mes significatives, regulada en 

els respectius annexos específics de condicions de treball.  

 

 

 

 

2.8. En el si de la comissió de seguiment es valoraran la viabilitat de la l’aplicació de la 

jubilació parcial d’acord amb els criteris  establerts la normativa d’aplicació.  

 

  
 

3. Es proposa l’aplicació de la previsió establerta a la disposició addicional catorzena de 

L’EBEP pel que fa al gaudiment dels dies addicionals de vacances anuals d’acord amb el 

temps de serveis prestats en les administracions publiques, segons el còmput següent:  
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1 dia hàbil per dotze anys de servei, 2 dies per quinze anys, 3 dies per vint anys i 4 dies per 

vint-i-cinc anys de servei. 

4. Es proposa, d’acord amb el que preveu l’apartat cinquè de l’article 9 del Reial Decret Llei 

20/2012 de 13 de juliol, que, en els supòsits degudament justificats, es completaran fins al 

cent per cent les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en 

què va tenir lloc la incapacitat. Aquesta mesura deixa sense efectes la fins ara vigent 

consideració d’absències justificades amb una durada màxima de 48 hores dues vegades a 

l’any sempre que es justifiquessin medicament. 

 
5. S’acorda  que l’acord de condicions de treball incorpori el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre 

homes i dones en el si de l’ajuntament i ens adherits a l’acord de condicions comuns dels 

empleats municipals- S’annexarà a l’acord de condicions els successius plans d’igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones  

 

 
6. Amb l’objectiu de millorar les condicions professionals es proposa: 
 
6.1. En matèria de promoció interna vertical, durant el període de vigència de l’acord, la 

convocatòria d’un mínim de 300 places, que tindrà caràcter revisable en funció de les 

necessitats funcionals i la distribució de plantilla per grups de titulació i categories del personal 

funcionari de carrera i laboral fix respectivament.  

 
6.2. Revisar el nomenclàtor de categories laborals i processos de funcionarització, així com la 

identificació de necessitats organitzatives que avalin la definició de noves categories a l’àmbit 

municipal.  

6.3 Revisar les condicions d’adhesió a l’acord de condicions comuns dels empleats 

municipals en relació amb els ens municipals que actualment no estan adherits, sempre que 

resulti necessari per expressa voluntat de les parts i s’identifiquin criteris d’homogeneïtat 

respecte la classificació de les categories, retribucions i sistemes d’accés i provisió. 

7. Completar la negociació de la primera relació de llocs de treball, en el període de redacció 

de l’acord de condicions per tal de que quedi incorporat a l’acord el compromís de la 

immediata valoració dels llocs de treball. S’incorporarà en la seva elaboració i concreció la 

perspectiva de gènere  

8. Completar la negociació en el si del grup de treball de la GUB , respecte les condicions 

de treball, de la nova unitat URPE de la GUB en el període de redacció de l’acord de 

condicions per tal de que quedin incorporats a l’acord els complements circumstancials que 

si s’escau s’hagin de determinar, sense perjudici de la  capacitat autoorganitzativa dels 

serveis. 

9. Incorporar al text de l’acord de condicions de treball aquelles mesures que fomentin la 

mobilitat sostenible del personal municipal, tenint en compte les propostes que es realitzin 

per part dels sindicats. 

10. Es proposa valorar les possibilitats de millora de les condicions d’assegurances al llarg 

de la vigència de l’acord de condicions. 
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11. En matèria de condicions retributives : 

L’increment general de les retribucions per als anys de vigència de l’acord serà el que, amb 

caràcter general, previnguin les lleis de pressupostos generals de l’Estat. Aquest increment 

s’aplicarà al personal funcionari i laboral de forma proporcional sobre tots els conceptes 

retributius de caràcter fix i periòdic, tret que la normativa indicada estableixi una regulació 

bàsica diferent   

 
11.1 L’avantprojecte de LPGE per l’any 2018 incorpora la possibilitat d’un increment 

addicional d’un 0,3% que proposa dedicar , entre d’altres finalitats, a les aportacions al fons 

de pensions, en un import de 800.000 euros, quan es publiqui l’esmentada LPGE per l’any 

2018. S’acorda  que aquesta aportació de 800.000 euros al pla de pensions municipal es 

mantingui durant els exercicis 2019 i 2020, en tant en quant es mantinguin els increments 

addicionals a les LPGE corresponents i es compleixin les condicions que s’estableixen per 

aquests exercicis. 

 
11.2 D’acord amb el que regula la LPGE per l’any 2017 i l’avantprojecte de LGPE per l’any 

2018, s’acorda adequar les retribucions vinculades a l’experiència professional recollides a 

les taules retributives, que amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles per 

al contingut dels llocs de treball ocupats per les subescales de l’escala d’administració 

general i per la subescala tècnica de l’escala d’administració especial, i a les categories 

laborals dels diferents grups i subgrups professionals, on més ha afectat la manca d’execució 

d’oferta pública. Aquestes adequacions estan subjectes a la publicació de les corresponents 

LGPE que permetin les adequacions singulars, i responen a les següents motivacions: 

 Reconeixement del major grau d’aportació d’experiència, ja que des de l’any 2009 

s’ha restringit l’oferta pública i aquesta situació ha suposat una major càrrega dels 

funcionaris de carrera amb major experiència, i la limitació de la promoció del 

personal interí amb més de 3 anys d’experiència que no ha pogut accedir a les 

corresponents ofertes públiques com requeriria el TREBEP, i accés a la promoció de 

llocs de treball. Cal afegir que la primera formulació d’aquest complement, que 

afectava al personal amb més de cinc anys d’experiència, es va fer l’any 2009. 

 Introduir a tota l’organització models de desenvolupament professional en el lloc de 

treball i cultura de l’avaluació de l’acompliment adreçada a la millora de la 

productivitat i al desenvolupament individual de les persones. 

 
Així es proposa que el complement d’experiència professional es modifiqui en els següents 
termes: 

 La percepció del complement s’inicia quan es compleixin tres anys d’experiència en 

l’organització municipal, amb la distribució progressiva que es detalla per a cada grup 

i subgrup de titulació. 

 El complement a percebre variarà en funció dels anys d’experiència a l’organització 

municipal d’acord amb el grup i subgrup de titulació. 
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Amb aquestes modificacions proposem actualitzar el valor del complement d’experiència 

professional progressivament amb els valors que es detallen, establerts d’acord amb els 

percentatges d’increment anual acordats al “II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y 

de condiciones de trabajo”. Qualsevol variació dels percentatges d’increment anuals 

s’entenen inclosos en les quanties que a continuació s’indiquen  

 

Així s’acorda variar el valor i el temps requerit per percebre el complement d’experiència 
professional entre els exercicis 2017-2020, segons s’indica: 
 

Valor experiència professional subgrup A1*  

experiència (anys) 2017 2018 2019 2020 

3 32,82 33,35 34,15 35,00 

4 32,82 33,35 34,15 35,00 

5 160,43 163,04 166,91 171,08 

6 160,43 196,39 201,05 206,08 

més de 7 160,43 196,39 235,20 276,08 

 * valors expressats en euros/mes  
 

Valor experiència professional subgrup A2*  

experiència (anys) 2017 2018 2019 2020 

3 28,13 28,59 29,27 30,00 

4 28,13 28,59 29,27 30,00 

5 136,78 139,00 142,30 145,86 

6 136,78 167,59 171,57 175,86 

més de 7 136,78 167,59 200,84 235,85 

 * valors expressats en euros/mes  
 

Valor experiència professional subgrup C1*  

experiència (anys) 2017 2018 2019 2020 

3 23,44 23,82 24,39 25,00 

4 23,44 23,82 24,39 25,00 

5 122,39 124,38 127,33 130,52 

6 122,39 148,20 151,72 155,51 

més de 7 122,39 148,20 176,11 205,51 

 * valors expressats en euros/mes  
 
 
 

Valor experiència professional subgrup C2*  

experiència (anys) 2017 2018 2019 2020 

3 23,44 23,82 24,39 25,00 

4 23,44 23,82 24,39 25,00 

5 122,39 124,38 127,33 130,52 

6 122,39 148,20 151,72 155,51 

més de 7 122,39 148,20 176,11 205,51 

 * valors expressats en euros/mes  
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Valor experiència professional subgrup E*  

experiència (anys) 2017 2018 2019 2020 

3 21,10 21,44 21,95 22,50 

4 21,10 21,44 21,95 22,50 

5 92,51 94,01 96,25 98,65 

6 92,51 115,46 118,20 121,15 

més de 7 92,51 115,46 140,15 166,16 

 * valors expressats en euros/mes  
 
 

Valor experiència professional  educació bressol* 

experiència (anys) 2017 2018 2019 2020 

3 24,38 24,78 25,37 26,00 

4 24,38 24,78 25,37 26,00 

5 24,38 24,78 25,37 26,00 

6 24,38 49,55 50,73 52,00 

més de 7 24,38 49,55 76,09 103,99 

 * valors expressats en euros/mes i adaptats a 32,5h 

 
 
11.3 D’acord amb la LPGE per l’any 2017 i l’avantprojecte del 2018, s’acorda adequar les 

retribucions vinculades a l’atenció directa intensiva dels llocs de treball del grup de titulació 

C, recollides a les taules retributives, que amb caràcter singular i excepcional, resulten 

imprescindibles per al contingut dels llocs de treball ocupats per les persones que atenen al 

ciutadà per garantir que es disposi de professionals que vulguin ocupar aquests llocs de 

treball i es compensin, entre d’altres, la major rigidesa en la determinació del temps de 

descans, la no elecció o priorització de tasques i la necessitat de canviar de manera continua 

del procés a gestionar. 

En la comissió de seguiment de l’acord es tancaran: els criteris que defineixen els serveis 

que fan atenció directa intensiva, els serveis que compleixen els esmentats criteris i la 

percepció percentual que percebran sobre el valor actual màxim del complement d’atenció 

directa intensiva del grup C (172,75 euros), d’acord amb el seu temps de treball en aquestes 

condicions. Els criteris de partida, entre d’altres que es negociïn, seran el següents 

 

1. Tenen un horari d’atenció prefixat i publicitat, amb un calendari anual 

2. La prestació es desenvolupa en un espai prefixat i publicitat 

3. La durada mitjana d’atenció és superior als 2 minuts (sense considerar temps 
d’espera) que es desenvolupen de manera permanent amb la persona atesa 

4. La durada del temps d’atenció serà com a mínim superior a 1 hora diària i a 5 hores 
a la setmana 

 

Els llocs de treball amb d’atenció directa intensiva del grup C seran abordats de manera 
prioritària dins el procés general de valoració de llocs de treball, sense perjudici de les 
modificacions que s’hagin d’adoptar amb caràcter urgent en el cas d’identificació de llocs de 
treball específics que requereixen la modificació del seu complement circumstancial 
d’atenció, com a resultat de la comissió de seguiment de l’acord anteriorment esmentada. 
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Les condicions establertes en els punts 11.2 i 11.3 no són d’aplicació al personal de GUB i 
SPEIS. 

 

 

Condicions especifiques de la Guàrdia Urbana i SPEIS. 

 
11.4 D’acord amb la LPGE per l’any 2017 i l’avantprojecte del 2018, s’acorda adequar les 

retribucions vinculades a la perillositat, la nocturnitat i la festivitat recollides a les taules 

retributives, que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles atès el 

contingut dels llocs de treball ocupats pel personal de Guàrdia Urbana i SPEIS de l’escala 

d’administració especial. Aquestes adequacions estan subjectes a l’aprovació de les 

corresponents LGPE que permetin les adequacions singulars. Aquesta adequació de les 

retribucions respon a les següents motivacions: 

 Reconeixement del major grau de perillositat en la prestació dels serveis d’aquests 

col·lectius en els darrers anys amb l’augment dels nivells d’emergència i risc. 

 Reconeixement d’una major dificultat en la prestació dels serveis de nit per part dels 

efectius d’aquests col·lectius i garantir que es puguin ocupar els llocs en aquests 

torns de treball. 

 Reconeixement, als efectius de Guàrdia Urbana amb règim de torn 2x1 i al personal 

d’SPEIS, de la prestació efectiva de servei els festius en dissabte i els dies laborables 

o diumenges d’especial significació en matèria de seguretat ciutadana i prevenció, 

establerts cada any per la prefectura corresponent. 

 Introduir en aquests col·lectius models de desenvolupament professional que 
permetin millorar la seva funció i minimitzar els riscos en el lloc de treball mitjançant 
l’avaluació de l’acompliment. 

 
11.4.1. Segons el que s’han indicat es proposa diferenciar la perillositat dels llocs de treball 
ocupats pel personal de Guàrdia Urbana i SPEIS de l’escala d’administració especial, i 
actualitzar-la de manera progressiva. 
 
Es proposa crear un nou complement de perillositat per a GUB i SPEIS que partirà del valor 

vigent a 2017 i s’actualitzarà, progressivament amb els valors que es detallen, establerts 

d’acord amb els percentatges  d’increment anual acordats al “II Acuerdo para la Mejora del 

Empleo Público y de condiciones de trabajo”. Qualsevol variació dels percentatges 

d’increment anuals s’entenen inclosos en les quanties que a continuació s’indiquen. Així, 

d’acord amb els valors proposats s’afegiran progressivament a l’actual complement de 

perillositat, les següents quantitats (en euros per retribució mensual), entre els exercicis 

2017-2020: Amb aquestes modificacions proposem actualitzar el valor del complement 

d’experiència professional progressivament amb els valors que es detallen,  

 

2017 2018 2019 2020 

31,00 63,01 96,76 132,23 
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11.4.2 Actualitzar el complement de nocturnitat d’aplicació específica als torns d’SPEIS i el 

de torn de nit sense lliurança complementària i torn C de la GUB :  

 

Tipus de nocturnitat Valor actual Nou valor 

Torn de nit sense lliurança complementària i torn C 329,15 362,07 

Aplicació específica torns del SPEIS 114,95 126,45 

 
 
11.4.3 Eliminar el complement torn de nit amb lliurança complementària de GUB i aplicar al 

personal que el percebia el de torn de nit sense lliurança complementària i torn C de GUB. 

Per compensar la pèrdua de la lliurança complementària, s’estableix un CPT per les 

persones que el percebien per un import de 67,13 euros mensuals.  

 
11.4.4 Retribuir, de manera especifica, al personal amb règim de torn 2x1 de la GUB i al 

personal de SPEIS amb prestació efectiva de servei, els festius intersetmanals en dissabte i 

els dies laborables o diumenges, efectivament treballats, d’especial significació en matèria 

de seguretat ciutadana i prevenció, amb un límit d’identificació anual de tres dies laborables 

o diumenges per torn que seran publicats a l’inici de l’any i realitzats en torn ordinari de 

treball. La retribució per dia efectivament treballat es mantindrà en el valor actual. Aquesta 

regulació era objecte d’adaptació pels torns especials . 

 
11.5 Es proposa valorar les condicions de perfeccionament dels triennis del personal laboral 

amb interrupcions contractuals en la negociació de l’annex de condicions especifiques de 

personal laboral 

 

11.6 Regular en l’acord de condicions comuns que es garanteix la suspensió i inaplicabilitat 

dels increments retributius que es deriven d’aquest proposta en cas que les successives 

Lleis de Pressupostos determinin increments globalment superiors. En aquest cas s’haurà 

de negociar el sistema de substitució, compensació o absorció que correspongui compatible 

amb el marc legal. 

 

11.7 Des de la signatura del preacord s’instarà als ens adherits a l’acord de condicions per 

tal de tractar les corresponents adhesions amb els comitès d’empresa o delegats de 

personal. En el cas del Consorci d’Educació de Barcelona, es valoraran l’impacte de l’acord  

en les condicions de treball en el seu conjunt, incloent les regulades en el pacte 

d’homologació. Decauran els pactes i acords que no estiguin contemplats en aquest acord.  


