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Amb aquest COCO flash volem informar-vos de l'estat de les negociacions col·lectives fins a la data. 
Ha arribat gairebé Nadal i no tenim calendari laboral per al 2020. 

Tot el que us informem són propostes que tenim a sobre de la taula, sense que encara estiguem en 
condicions de poder signar res. Ens sembla que encara queda molt camí per recorrer,  per poder 
signar un acord per a quatre anys, “que és la proposta de l'Administració”. 

JORNADES LABORALS. 

NO HI HA ACORD: Pel que fa a la jornada ordinària de 
caràcter general: 

      - Dies de treball a l’any 218. 

      - Jornada Laboral 35,5 h/setmana. 

      - Hores anuals 1547,8 h/any. 

      - Descans diari 20 minutos. 

      - Eliminar les tardes.    

Pel que fa a les jornades superiors a les 35,5 hores/setmana, Brigada Municipal, Policia Local, 
Conserjes etc…, reduir las jornades laborals per tal d’arribar a les 1547,8 h/anuals. 

 

Dies addicionals de vacances per antigüitat. 

    - 15 anys d’antigüitat un día mès de vacances. 

    - 20 anys d’antigüitat un día mès de vacances. 

    - 25 anys d’antigüitat un día mès de vacances. 

 

Modificació del barem de mèrits. 

Eliminar el segon paràgraf de l'apartat 2 de l'article 6, que diu literalment el següent: "Vocal: 

Una persona empleat/da de l'Ajuntament de Viladecans que reuneixi a els requisits de 

professionalitat i imparcialitat, designat a proposta dels representants dels empleats/des, 

sense prejudici que hagi d'actuar a títol individual i en cap cas en representació de l'òrgan 

que l'ha proposat. " 

Modificar l'article 6 apartat 5 de l'Acord / Conveni, sobre la Valoració de la fase de concurs 

de mèrits en les convocatòries, tornant al que ja teniem regulat anteriorment en el conveni 

de l'any 2009, amb algunes modificacions. 
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a) Per serveis prestats a l’Administració Pública, 0,09 punts per mes treballat o fracció, fins a 

un màxim de 3 punts. 

b) Valoració de les experiències professionals acreditades en relació a les funcions pròpies de 

la categoría profesional i/o de la plaça convocada, fins a un màxim de 4 punts, de la següent 

forma: 

- 0,11 punts per mes treballat a l’Ajuntament de Viladecans. 

- 0,08 punts per mes treballat a qualsevol Administració Pública excepte l’Ajuntament de  

Viladecans. 

- 0,04 punts per mes treballat al sector privat i la resta del sector públic que no sigui 

Administració Pública. 

c) Formació específica, cursos, seminaris, publicacions i tasques docents realitzades que 

siguin d’interès per a les funcions pròpies de la categoría profesional i/o de plaça convocada, 

fins a un màxim de 3 punts, segons la taula que hi ha a l’Acord/Conveni, fusionant els dos 

primers apartats de la manera següent: De 1 hora a 19 hores, 0,05 punts, la resta com està 

en l'actualitat.  

Eliminar l'apartat d), que és el que es valorava altres tipus de formació complementària. 

“Aquesta proposta no és admesa per l'Administració.” 

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L’ANY 2019. 

ACORD: En l'oferta pública d'ocupació de l'any 

2019, sortiran un total de 14 places de funcionaris i 

1 de laboral, amb els criteris de la Llei de 

Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2018 per 

estar prorrogats. 

Sent les següents: 

       FUNCIONARIS 

    - 4 places C2 de Policía Local. 

    - 3 places C1 de Técnic/a Especialista Biblioteca. 

    - 2 places  C1 d’Administratiu. 

    - 2 places C2 d’Auxiliar Administratiu. 
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    - 1 plaça AP d’Ordenança-Conserje. 

    - 1 plaça A1 de Técnic/a Superior en Dret. 

    - 1 plaça A2 de Tècnic/a Mitja de Gestió de Recursos. 

 

       LABORALS 

     - 1 Plaça AP d’Ordenança-Conserje. 

 

MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE GUARDIES BRIGADA. 

PRINCIPI D’ACORD: Modificar l'acord de les guàrdies de la brigada municipal, establint una 

nova regulació pel que fa als dies de guàrdies i les seves retribucions. Diferenciar les guàrdies 

realitzades en dies laborals de les realitzades en festius, dissabtes i diumenges, així com 

també les realitzades en uns dies festius especials. 

També regular la forma d'entrar i sortir, establint una carència. 

Conèixer amb la suficient antelació el calendari de guàrdies, com a mínim amb 6 mesos. 

També regular que les guàrdies es realitzen per tres persones, un coordinador i dos operaris, 

que si un d'ells falla, s'intentarà reposar la falta d'un efectiu i en el cas de no ser possible es 

dividiran les retribucions entre els que l'hagin fet . 

 

TEXT REFÒS DE L’ACORD/CONVENI. 

Seguim treballant per completar la unificació, modificació i actualització del text de l'Acord / 

Conveni, fins a la data hem arribat fins a l'article 16 de l'articulat de el text. Seguirem 

treballant desprès de festas. 
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