
CALENDARI
LABORAL 2022

218 dies l'any
1547,8 h/any
20 minuts esmorzar

 De dilluns a divendres
de 8 h. a 14:45 h.

Els dimarts de l'1 de
octubre fins el 30 de
abril de 16 h. a 18 h.

Flexibilitat horària en jornada
de mati

Excedent horari anual:

Inferior a 7,1 h. se compensarà per
tardes de dimarts.

De 7,1 h. a 17,75 h. se compensarà
per 1 dia de festa i la resta per
tardes de dimarts.

Superior a 17,75 h. se compensarà
per 2 dies de festa i la resta per
tardes de dimarts.
Superior a 17,75 h. se compensarà
per 2 dies de festa i la resta per
tardes de dimarts.

Horari fix presencial de 9:00 h. a 14:00 h. de dilluns
a divendres.
El temps restant es realitzarà en el horari comprès
entre les 7:15 h fins les 9:00 h. i entre les 14:00 h.
i les 15:45 h., sempre que l'horari de l'equipament
ho permeti. 

La jornada que superi les hores i
dies acordats:

Si la diferència resultant es inferior a
2 h. serà compensada en minuts
aplicats a la sortida del divendres.
En funció si el número de tardes a
compensar es parell o senar, se
compensaràn al inici del periodo (1
d'octubre) o al final (30 d'abril). veure
redactat en l'acord.



Es modifica la selecció
dels tribunals

proposant una llista
de tres candidats que
reuneixin els requisits
de les convocatòries i

el Departament de
Recursos Humans farà

la designació.

Per treball a
l'Ajuntament de

Viladecans a raó de
0,14 punts per mes
acreditat fins a un
màxim de 6 punts.

a) Per experiència professional acreditada amb les funcions i
categoria objecte de la convocatòria, fins un màxim de 6 punts:

Per treball altres
administracions a
raó de 0,07 punts
per mes acreditat

fins a un màxim de
6 punts.

Per treball a
l'empresa privada a

raó de 0,04 punts
per mes acreditat

fins a un màxim de
3 punts.

Per experiència professional amb les funcions i
categoria diferent a l'objecte de la convocatòria en
l'Administració Pública a raó de 0,04 punts per mes
amb un màxim d'1 punt

Aquests quatre ítems podran sumar-se entre si, però mai
podran superar el màxim de 6 punts de l'apartat a)



DURADA
fins a 19 hores                                     0,10

PUNTUACIÓ

de 20 a 40 hores                                  0,15
de 41 a 60 hores                                  0,20
de 61 a 80 hores                                  0,30
de 81 a 100 hores                                0,50
de 101 a 120 hores                              0,75
de mes de 120 hores                          1,00
Màster/Titulacionssuperiors           2,00               

b) Formació específica, cursos, seminaris, publicacions i tasques
docents realitzades que siguin d'interès per a les funcions pròpies de
la categoria professional i/o plaça convocada, fins a un màxim de 2
punts:

c) Uns altres tipus de formació complementària fins a un màxim de 2
punts:

Polítiques
d'Igualtat
Transformació
digital
Idiomes
Màsters,
Postgraus,
titulacions
superiors

Tipus de formació
 

 
 
 
 
 

Puntuació
màxima

 
0,50

 
0,50

 
0,50

 
0,50

 

Puntuació
 

Segons taula secció b)
 

Segons taula secció b)
 

First certificate:          0,25
Advanced:                  0,50
Postgrau:                    0,20
Màsters:                      0,30
Titulacions superiors:0,50 



Festivitats especials
Festivitat especial: Es fixa una
compensació de 13,99€ per hora de
treball realitzada dins de l'horari ordinari per
la vigilia del dia de Reis de 18h a 22 h, la
vigilia i dia de festa major de 22 h. del dia de
la vigilia fins a les 22 h. del día de la festa
major, del dia de nadal de 6 h. fins a les 22
hores, del dia de cap d'any de 6h. fins a les
22 hores.

Festivitat especial incidència:
Es fixa una compensació de 25€
per hora de treball realitzada dins
de l'horari ordinari per la revetlla
de Sant Joan de 22 h. a 6 h., de la
vigilia de nadal de 22h. a 6h. i la
vigilia de cap d'any de 22 h. a 6h.

HORES EXTRAORDINARIES
S'estableix un percentatge de les hores extraordinàries en funció
de l'hora ordinària.

Hores extres
Percentatge a aplicar sobre
l'import hora ordinària

Diürna laborable
Nocturna i festiva diürna
Festiva nocturna
Festiva especial
Festiva especial incidència

120%
140%
180%
200%
240%



IMPORT HORA ORDINÀRIA
24,11
22,02
17,97
16,04
15,56

Determinació preu hora ordinària 2021
SUBGRUP

A1
A2
C1
C2
AP

CATEGORIES
Sergent
Caporal
Agent

IMPORT HORA ORDINÀRIA
27,02
24,35
21,00

POLICIA LOCAL

BRIGADA MUNICIPAL

Encarregat
Oficial 1a
Oficial 2a

Peó

IMPORT HORA ORDINÀRIA
23,69
15,20
14,73
13,84

Conserges Equipaments Educatius

S'acorda establir un complement

de prolongació de jornada de 1635

h/any a la jornada ordinària de

1547,8 h/any, amb efectes 1 de

gener de 2022.

El personal de recepció de

Torre Modolell seguirà

finalitzant la seva jornada

laboral a les 20:00 h., Com

ha vingut succeint durant

tot el temps de pandèmia.



S'estableix una jornada anual de 1547,8 h/any
amb efectes 1 de gener de 2022, per la qual cosa
es reduiran 24 minuts diaris a l'hora de l'entrada
de la jornada diària, en el cas d'un increment de
les hores extres se abonarà la perllongació de
jornada.

S'estableix una reducció de jornada laboral per
l'any 2022 a 1632 hores, realitzant-se una
perllongació de jornada fins a les 1664 h / any
efectives de treball, per al personal de Seguretat
Ciudadana.
Pel que s'acorda establir un complement de
perllongació de jornada per catorze mensualitats.
Per al personal de llocs fixos s'estableix una
jornada de 1632 h/any.

S'estableix una reducció de jornada laboral per l'any
2023 a 1547,8 hores, realitzant-se una perllongació
de jornada fins a les 1640 h / any efectives de treball,
per al personal de Seguretat Ciudadana.
Pel que s'acorda establir un complement de
perllongació de jornada per catorze mensualitats.
Per al personal de llocs fixos s'estableix una
perllongació de jornada fins a les 1563,8 hores
efectives.
Per a l'aplicació de la reducció en el 2023, s'haurà de
reduir un mínim de el 15% de les hores
extraordinàries realitzades com a conseqüència de
l'absentisme laboral en l'any 2022.



S'acorda un complement de productivitat a partir de l'u de gener
del 2022 sotmés a l'absentisme d'una o més jornades completes al
mes per la següent quantía mensual per dotze mensualitats.

Agent
45,16 €

Mensual

Caporal
52,36 €

Mensual

Sergent
58,12 €

Mensual

Es fixa temporalment les vacances al
juliol, agost i setembre per als anys
2022, 2023 i 2024, revisant-cada any
per si es compleix amb el criteri
establert, es deixaria sense efecte
l'ampliació temporal.


