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Fitxa sindical núm. 5/2018 

ACORD AJUNTAMENT DE VILADECANS RELACIONAT AMB 
LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER  2018 

I ALTRES CUESTIONS 

L’Acord salarial que va negociar les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF amb el 
govern de l’Estat, s’ha traslladat a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
recentment publicada. 

A l’Ajuntament de Viladecans hem negociat en el si de la Mesa General de Negociació 
CCOO, UGT i CSIF, l'aplicació d'aquelles matèries de caràcter bàsic i totes aquelles 
matèries de caràcter negociable, com és el cas de la jornada laboral i les cobertures en 
cas d'incapacitat laboral, així com els fons addicionals que anaven del 0,20% fins al 
0,30% per a aquelles administracions públiques que estiguessin complint amb els 
objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i regla de la despesa. 

Com el nostre ajuntament compleix amb els objectius fixats, segons certificació del 
Secretari Municipal a la petició de CCOO, hem pogut negociar fins al màxim de fons 
addicionals, és a dir, 0,30%, que tal com s'especifica a la normativa era per destinar-lo, 
entre altres mesures, a la implantació de plans o projectes de millora de la 
productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb 
funcions equiparables, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a 
plans de pensions. En el nostre cas hem negociat dedicar-lo a modificacions de la 
relació de llocs de treball. 

 

 INCREMENTS SALARIALS PER AL 2018 

Quant a l'Acord de Increments salarials adjuntem quadre resum: 

 

 

En el quadre podreu observar que aquests increments es faran efectius a partir de la 
nòmina de setembre i la retroactivitat en cada cas. 
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 JORNADA LABORAL DE 35,5 HORES/SETMANALS 

Pel que fa a la negociació de la jornada laboral a l'Ajuntament de Viladecans hem 
negociat tornar a les 35,5 hores, qüestió que no arribem al que teníem abans de les 
retallades, ja que encara la Generalitat de Catalunya no ens ha tornat als 3 dies 
d'assumptes propis que ens van retallar el 2012. 

Quadre resum de la jornada laboral: 

 

 

 

 COBERTURA EN CAS DE BAIXA PER MALALTIES 

Pel que fa a la negociació de la cobertura en cas de les baixes laborals, s'ha negociat el 
100%, però no de totes les baixes ni en tots els casos. 

Quadre resum de la cobertura en cas de baixes. 

 

 

 



                                                                                

ACORDS RELACIONATS AMB LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018      
         - 3 - 

 

                                        Ajuntament de Viladecans                                                               

 

Fitxes Sindicals 

 FONS ADDICIONALS 0,30% 

 

Acords relacionats amb els fons addicionals del 0,30%, que s'ha destinat a 
modificacions de la Relació de Llocs de Treball. 

Les modificacions vénen relacionades amb l’objectiu, d'ordenar i classificar certs llocs 
de treball de la relació, que en l'actualitat concorren diferents llocs en un de sol, com 
per exemple, el lloc d'Administratiu de Gestió amb diferents nivells de complement de 
destinació (16 , 17, 18, 20 i 21) i diferents complements específics, i mateixes funcions 
en la seva descripció. 

Qüestió que des de CCOO hem plantejat que això no era possible, que un mateix nom 
de lloc de treball tingués diferents complements de destinacions i específics, que en 
aquest cas, calia analitzar aquesta situació, per ordenar-la, que enteníem que no són 
els mateixos llocs de treball, qüestió que un cop analitzada, ha derivat en la creació de 
nous llocs de treball. 

Una altra de les qüestions, 
tal com vam publicar abans 
de l'anterior acord, entre 
altres coses, plantejàvem 
que cap lloc de treball de 
tècnic mitjà, estigués per 
sota del nivell 18 de 
complement de destí. 

També donar solució a les 
diferents reclamacions del 
conjunt d'empleats / des 
amb referència a la 
classificació dels seus llocs 
de treball. 

Llocs de treball que segons les funcions que realitzen, estan sent realitzats per 
categories inferiors, per la qual cosa caldria donar una solució, com poden ser els 
conserges d'informació, que estan realitzant algunes tasques d'auxiliar administratiu, 
per posar un exemple. 

L'Acord de modificació ha quedat com segueix: 

 Llocs de treball denominats actualment com Administratius de Gestió, sorgeixen 
els següents llocs de treball; 

 Gestor Tècnic de Intervenció, C1-20 
 Gestor en Comunicacions, Parc Mòbil i Logística Interna, C1-20 
 Gestor Tècnic de Nòmina i Seguretat Social, C1-20 
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Llocs de treball denominats actualment com Secretaris / es de Direcció, passen a 
classificar-se com C1/C2 amb el complement de destinació 16 i l'específic corresponent 
a C1-16A. 

Lloc de treball de Secretària de l'Alcaldia, serà de lliure Designació i les retribucions 
seran les corresponents a C1-20A. 

Per als llocs de treball d'Auxiliars 
Administratius nivell de 
complement destí 12 i el tinguin 
consolidat, se'ls s'adeqüen a les 
retribucions d'Administratius de 
Suport a complement de destí 14 i 
complement específic, de manera 
que el lloc de treball serà de 
soporte administratiu C1/C2. 

Llocs de treball d'inspecció municipal, es classificaran com C1/C2 14-A. 

Per als llocs de treball d'Ordenances-Conserges en edificis municipals, se'ls considerarà 
en llocs de treball de recepció, i seran clasificats com AP/C2-12, de manera que el 
complement específic serà el que correspon a C2-12A. 

Es modifiquen així mateix els següents llocs de treball; 

 Arquitecte Tècnic A2-25 és classifica a A2-20A. 
 Responsable de Protecció Civil a A2-22A. 
 Responsable de Tractament de Residus a A2-24CU. 
 Civisme i Mediació, a A2-20A. 
 Cooperació i Solidaritat, a A2-20A. 
 Cap d’Unitat de Gestió Tributària i Cap d’Unitat de Sistemes i Comunicació A1-

24CU. 
 Encarregat de la Brigada, assignant les retribucions d’aquet lloc actualmente 

aprovades. 
 
Es creen els següents llocs de treball: 
 
3 llocs de treball de Gestors Tècnics de Procediments classificats com A2/C1 18, 
s’acorda obrir els procediments de cobertura al personal del C1, sempre i quan hagi 
superat amb èxit els cursos de formació específics que s’organitzin a l’efecte. 
 
1 lloc de treball de Tècnic Mitja de Gestió de Secretaria classificat com A2-18A. 
 
1 lloc de treball de Tècnic de Assessorament Arquitecte classificat com A1-24A. 
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1 lloc de treball de Arquitecte Superior A1-22. 
 
També s’acorda la creació de dues places de Tècnic Superior-Arquitecte. 
 
 

 DIVERSOS ACORDS EN MATÈRIA SALARIAL 
 

 Integrar en el complement especific a els plusos de prestacions efectiva que faltaven 
per fer dels següents col·lectius o llocs de treball, Cap de la Policia, inspector, 
subinspector, també a tot el personal de Brigades i tots els llocs de treball de 37,5 
hores/ etmanals. Deixar sense efecte l'article 35.4 de l'actual Acord-conveni. 

 

• Integrar el complement de festivitat del personal de biblioteques en el complement 
especific, assignant les retribucions corresponents al complement especific de C1-14B. 
 

 S’acorda incrementar l’import de la dieta de cap de semana de la Policia Local a 12€. 
 

 S’acorda establir un complement de productivitat destinat a retribuir l’activitat 
extraordinària d’aquells agents i caporals de policía que, voluntàriament, desplacin 
els gaudiment de les seves vacances fora del período estiuenc a l’efecte de reforçar 
el efectius presents durant els mesos de juliol i agost sempre que les necessitats del 
servei ho requereixin, l’import a abonar será de 60€ per dia efectiu de treball i per a 
cada jornada de 8 hores. 

S’acorda establir, per el mateix concepte, serveis efectivament prestats fora de la 
jornada laboral quan sigui imprevisible i sense que pugui tenir carácter periódic fins 
al 12% de la jornada laboral individual, al preu hora ordinaria, sense que pugui ser 
inferior als valors del preu hora extra del Conveni. 

 S’acorda la modificació del complement de destí dels agents a 15, caporals a 17 i 
sergent a 19. 

 

S’acorda regular el complement de especial 
dedicació, en tres nivells: 

 Es retribuirà amb un 5% de les 
retribucions ordinàries, aquest llocs de 
treball amb l’obligació d’atenció telefónica 
fora de la jornada laboral. 
 Es retribuirà amb un 5% de les 

retribucions ordinàries, aquest llocs de treball amb una distribució irregular de la 
jornada i que no impliqui una major dedicació. 
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 Es retribuirà amb un 10% de les retribucions ordinàries, aquest llocs de treball 
amb les dues situacions anterior a la vegada. 

Aquest complement no será d’aplicació els llocs de treball de nivel 24 ó superior, que 
tinguin assignades responsabilitats orgàniques. 

S’acorda que si abans del mes de setembre de 2019 no disposem d’un sistema de 
carrera profesional, s’abordará pasar el actual complement de productivitat al 
complement específic. 

Els efectes retributius del conjunt d’aquests acords ho serán a partir de l’1 de 
setembre del 2018, si no s’indica específicamente una data diferent. 

 

 MODIFICACIONS FUTURS EXERCICIS. 

 

S’acorda clasificar els llocs de treball actuals A2-17A a partir de l’u de gener de 2019 
com a A2-18A. 

S’acorda modificació del complement de destí dels agents, caporals i Sergents, 
respectivament, 16, 18 i 20 a partir de l’u de gener de 2020. 

Els presents acords resten condicionats a la dotació suficient pels Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’exercicis 2019 i 2020. 

 

Des de CCOO continuarem insistint en la necessitat de realitzar un anàlisi de tots els 
llocs de treball existents a l'Ajuntament, per ordenar i classificar els mateixos amb 
criteri molt més objectiu, modern i actual, per tant, no abandonem el fet de realitzar 
una valoració de tots i cadascun dels llocs de treball de l’Ajuntament de Viladecans, que 
creiem necessari per a un millor servei a la ciutadania. 

Tampoc abandonarem la reivindicació que tots els col·lectius de l'Ajuntament facin el 
mateix còmput anual d'hores anuals. 

 

Que tingueu unes bones vacances d'estiu 


