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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 19 de
novembre de 2013 i sessió ordinària de 17 de desembre de 2013.

2. Acceptació de l'ajut de suport material a la funció educativa de les famílies, en
el marc del Règim regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2012-2015" Codi XBMQ: 13/Y/97237
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 19 d’abril de 2013 es va formalitzar la sol·licitud al Catàleg de concertació 2013
a través dels formularis del Portal de tramitació de la Diputació de Barcelona
2. Amb data 18 de novembre de 2013, registre d’entrada núm. 2013014140, la Gerència
de Serveis d Educació de la Diputació de Barcelona ens ha notificat la concessió d’un
suport material per Activitats de suport a la funció educativa de les famílies, Taller
“Preparar amb els nostres fills i filles el dia demà, en el marc del Règim regulador del
Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i està prevista la
seva realització pels dies 3 i 10 de febrer de 2014.
3. Segons s’expressa a l’esmentada notificació, en el seu punt Vuitè, l’eficàcia d’aquesta
adjudicació està condicionada a l’acceptació de l’ajut de suport material abans d’iniciar
l’actuació, que en aquest cas anirà a càrrec de Roser Sellés Puig.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, del 21 de març de 2013, on es va
aprovar en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, el Catàleg de serveis 2013, el seu règim regulador i la convocatòria per a la
concessió de recursos.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar el suport material per Activitats de suport a la funció educativa de les
famílies, el taller “Preparar amb els nostres fills i filles el dia de demà”, en el marc del
Règim regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona .
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3. Assumptes sobrevinguts

3.1.

Calendari laboral per a 2014 i règim de jornada, vacances, permisos i
llicències.

ANTECEDENTS DE FET
1. Vista la necessitat d’adaptar les disposicions legals respecte al règim de jornada i
horaris del personal al servei de l’Ajuntament, segons el calendari laboral per a 2014,
així com establir les instruccions respecte del règim de vacances, permisos i llicències.
2. Vist l’informe del cap de l’àrea de Serveis Interns i Recursos Humans de data
13/01/2014.
3. Informada la representació sindical, en comissió Paritària (CIVE), en data 10/01/2014.
FONAMENTS DE DRET
Vista l’Ordre Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l’any 2014.
Vista l’Ordre EMO/324/2013, de 16 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de
festes locals per a l'any 2014 i que en el cas de Sant Quirze del Vallès, d’acord amb el
Ple de l'Ajuntament de 29 d'octubre de 2013, seran: el dia 12 de maig ( Aplec de la Salut)
i 1 de setembre (Festa Major).
Vista la resolució, de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria de l’Estat per a
l’Administració Pública per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball
del personal al servei de l’Administració General de l’Estat. I els seus organismes públics.
Vist el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal
funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.
D’acord amb la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2012 que estableix a la disposició addicional 71 que la jornada general de treball del
personal del Sector Públic no podrà ser inferior a trenta-set hores i mitjana setmanals de
treball efectiu de mitjana en còmput anual.
Atès l’article 8 del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, de modificació dels articles 48 i
50 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, d'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i mesures sobre
dies addicionals, respecte dels permisos i les vacances.
Atesa la disposició addicional quarta de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
Control del Deute Comercial en el Sector Públic, ha modificat l'apartat k) de l'article 48 de
la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que incrementa en un
el nombre de dies de permís per assumptes particulars als quals tenen dret els
funcionaris públics.
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Atesa la Resolució de 23 de desembre de 2013, de la Secretaria d'Estat
d'Administracions Públiques, per la qual s'estableix el règim per al gaudi d'un dia
addicional d'assumptes particulars introduït per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de Control del Deute Comercial en el Sector Públic i s'adapta la Resolució de
28 de desembre de 2012 d'aquesta Secretaria d'Estat, que estableix que el dia addicional
d’assumptes particulars de 2013 es podrà gaudir fins al 15 de febrer de 2014.
Vist l’Acord de Condicions i el Conveni Col·lectiu del personal al servei de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, així com l’acord del Ple de la corporació en sessió del dia
28/12/2011 sobre la modificació i suspensió de diferents clàusules de l’Acord i Conveni, i
l’acord de la Mesa General de Negociació, de data 17/12/2013 de pròrroga del Conveni
Col·lectiu.
D’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).
D’acord amb el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
D’acord amb el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública, i amb la resta de la normativa d’aplicació respecte al règim de jornada i
horaris i permisos i llicències del personal al servei de les administracions públiques.
Vista la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el calendari laboral general per a l’any 2014 i les instruccions del règim
de jornada i horaris.
S’adjunta calendari laboral, així com instruccions per a l’aplicació del règim de jornada i
horaris, vacances i permisos.
CALENDARI LABORAL 2014
1 La jornada de treball ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball efectiu setmanal o
el seu equivalent en còmput anual que per a 2014 són 1657 hores. El total de dies
laborables del calendari general de 2014 és de 227, sense perjudici dels períodes no
laborables, a recuperar, de Setmana Santa i Nadal.
2. Les festes oficials del calendari general establertes per a 2014 són:
1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis).
18 d'abril (Divendres Sant).
21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
12 de maig ( Aplec de la Salut).
24 de juny (Sant Joan).
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15 d'agost (l'Assumpció).
1 de setembre (Festa Major).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
1 de novembre (Tots Sants).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).
3. El període principal de vacances del personal serà el mes d’agost, concretament del 30
de juliol al 31 d’agost ó de l’1 d’agost al 3 de setembre (ambdós inclosos). Durant el mes
d’agost, prèvia autorització de la regidoria delegada de Serveis Interns, a través de
Recursos Humans, es podrà autoritzar el tancament d’aquelles dependències i serveis
que no tinguin establerts serveis mínims.
4. El calendari laboral per a 2014 estableix un torn principal de 4 dies festius de Setmana
Santa, els dies 14, 15, 16 i 17 d’abril, i un segon torn alternatiu, els dies 22, 23, 24 i 25
d’abril.
Per Nadal, el calendari laboral estableix un torn principal de 5 dies festius, els dies 24, 29,
30 i 31 de desembre, i 2 de gener i dos torns alternatius (22, 23, 24, 29 i 30 desembre ó
31 desembre i 2, 5, 7 i 8 gener).
Durant aquest període, prèvia autorització de la regidoria delegada de Serveis Interns, a
través de Recursos Humans, es podrà autoritzar el tancament d’aquelles dependències i
serveis que no tinguin establerts serveis mínims.
5. La Policia Local es regirà pels seus quadrants de servei resultants de l’aplicació de
l’annex de condicions específiques del col·lectiu de la Policia Local de treball aprovat pel
Ple en sessió del 25 de juliol de 2013 i de les adequacions al còmput anual corresponent
a 2014.
RÈGIM DE JORNADA I HORARIS
Els horaris establerts en aquesta instrucció resten subordinats a les necessitats i al bon
funcionament dels serveis públics, i es poden realitzar sempre que se’n garanteixi una
prestació adequada.
A. Administració General i llocs assimilats
1. Els llocs de treball amb règim de jornada ordinària d’Administració General tindran el
següent horari i jornada: de dilluns a divendres de 08.00 a 15.00, així com una borsa
anual de 63 hores efectives corresponents als dies no laborables a recuperar de Setmana
Sant i Nadal. La resta d’hores fins a completar el còmput anual seran compensades per
les situacions de reté, flexibilitat, disponibilitat o d’altres situacions anàlogues.
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2. Els sistemes de control horari es programaran a partir de les 07.45 h per permetre una
banda flexible entre les 07.45 i les 09.00 hores a l’entrada.
3. Per tal de poder prestar els serveis necessaris fins a exhaurir la borsa horària efectiva
de 63 hores anuals (equivalència 1h = 1h), els o les caps de les àrees i serveis municipals
podran proposar una de les següents opcions:
- Treball tardes. Una tarda setmanal, entre els dies 15 de gener al 15 de juny i del 15 de
setembre fins al 15 de desembre. Un màxim de 2 hores entre les 15.30 i les 18.00 hores.
Amb un límit de 32 tardes anuals. (En el cas que aquesta mesura impliqui modificació
substancial de les condicions de treball del personal afectat i/o canvis en el règim de
prestació de serveis a la ciutadania, requerirà la tramitació del corresponent procediment,
que ha d’incloure la informació a les persones interessades i la representació sindical).
- Borsa d’hores per atendre acumulació de tasques, campanyes o similars.
4. Compensacions horàries. Només es compensaran en el temps equivalent, d’acord amb
el vigent Acord de Condicions i Conveni Col·lectiu, els serveis extraordinaris realitzats
fora de les jornades laborals previstes al calendari o quan es superi el còmput de 63
hores de borsa realitzat en dies laborables.
B. Jornades especials.
1. S’estableixen les següents jornades especials:
-

Brigades: De dilluns a divendres de 06.43 a 14.00. S’estableix una banda flexible de
17 minuts sempre que sigui compatible amb les necessitats del servei. La resta
d’hores fins a completar el còmput anual es compensaran en situacions de reté.

-

Conserges de centres escolars: Jornada partida de 7h i 17m en total efectiu. De
dilluns a divendres, dins de la franja anterior a l’hora d’entrada i posterior a l’hora de
sortida dels respectius centres escolars. Això sense perjudici que el seu quadrant de
servei s’adequarà al calendari escolar i a les necessitats dels centres. La resta
d’hores fins a completar el còmput anual es compensaran per les situacions de
flexibilitat i disponibilitat per atendre reunions, consells escolars o altres tasques fora
de l’horari habitual.

-

Altres serveis i llocs de treball: OAC, Biblioteca, Escola d’Adults, Ràdio municipal,
Casal d’Avis, Joventut, Vigilància de Mercats o d’altres serveis no inclosos en la
relació anterior, tindran el règim de jornada i horaris adaptat a les necessitats i
singularitats dels seus serveis i d’acord amb les previsions de l’Acord de Condicions i
Conveni Col·lectiu, i dels respectius contractes i nomenaments o, si és el cas, d’acord
amb els decrets d’establiment de jornada i horaris que els sigui d’aplicació.

-

El personal contractat per programes o plans d’ocupació es regirà per les condicions
dels respectius contractes o programes.

Altres disposicions respecte del règim de jornada
1. Cada Àrea o Servei haurà de remetre degudament emplenat el formulari que a tal
efecte prepari Recursos Humans, que contindrà la següent informació: Empleat/da, horari
ordinari, nombre d’hores de borsa i formes de compensació de les hores de borsa. No
obstant lo anterior, per causes motivades, durant l’any es podran autoritzar modificacions
de les formes de compensació.
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2. Serveis extraordinaris. Amb caràcter general, no s’autoritzarà la realització de serveis
extraordinaris. Només excepcionalment, per motius extraordinaris i/o per causa de força
major que han de quedar degudament acreditats en l’expedient, la persona responsable
de Recursos Humans, a proposta de les Àrees, podrà autoritzar la realització de serveis
extraordinaris al personal de policia local, al personal de brigades i al personal mobilitzat
amb motiu de Festa Major i en jornades electorals. A més, com a regla general els
serveis extraordinaris s’ajustaran als següents requisits:
-

La gratificació dels serveis extraordinaris és incompatible amb el gaudi de permisos,
llicències o reduccions de jornada.
No es podran superar les 80 hores anuals, excepte treballs de força major.

3. Control horari i d’assistència. Els o les caps de les diferents àrees o serveis són
responsables directes del control del compliment de la jornada i l’horari del personal que
en depenen, sens perjudici de la supervisió del servei de Recursos Humans.
Per regla general, el control del compliment de la jornada i l’horari es du a terme
mitjançant rellotges de control horari o altres mitjans informàtics o telemàtics que es
considerin adequats. En les unitats o serveis on no sigui possible o el nombre d’empleats
no justifiqui la utilització de noves tecnologies, es poden emprar comunicats de firma o
altres mitjans similars.
4. Justificació d’absències. Les absències durant la jornada només es poden produir
per necessitats dels serveis, sempre que hagin estat prèviament autoritzades o per raons
d’urgència inexcusable, la qual cosa requereix justificació prèvia davant el cap o la cap de
la unitat o servei corresponent.
Les absències, faltes de puntualitat i de permanència motivades per malaltia o incapacitat
s’han de notificar al servei de Recursos Humans, dins dels terminis legals establerts.
5. Compensacions. Les hores realitzades fora de les jornades ordinàries i, si s’escau,
fora de la borsa d’hores de compensació dels dies no laborables de Setmana Santa i
Nadal, es compensaran d’acord amb les previsions del vigent Acord de Condicions i
Conveni Col·lectiu, de forma que el o la treballador/a haurà d’optar per sol·licitar la
compensació amb una de les següents fórmules:
- Reduir les següents jornades laborals ordinàries fins a 2 hores, a l’entrada o la sortida
del servei, fins a exhaurir la compensació.
- Fer acumulacions de fins a l’equivalent a les hores d’una jornada completa i gaudir de
dies festius. El procediment de sol·licitud i concessió d’aquests dies serà igual que els
d’assumptes personals.

Definicions
Borsa d’hores a recuperar: Els 9 dies (4 Setmana Santa i 5 Nadal), són dies a
recuperar, la qual cosa implica que tot el personal que tingui planificat al seu calendari

7/13

aquests dies haurà de realitzar 63 hores de forma efectiva i sense cap compensació en
temps. El còmput total d’hores anual resultant serà de 1589.
Borsa d’hores a compensar per assolir el còmput anual: El còmput horari per a 2014
segons la Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas és de 1657 hores de treball efectiu. La diferència entre el
còmput ordinari de 1589 hores i les 1657 establertes per al conjunt d’administracions
públiques, constitueix la borsa d’hores a compensar.
Sistema de recuperació de la Borsa de 63 hores a recuperar:
-

-

Distribució en quadrant per part de la Policia Local de forma que les hores efectives
anuals siguin com a mínim de 1589.
17 m diaris per part de Brigades fins a assolir les borsa de 63 hores anuals.
Treball tardes planificat en els serveis, unitats o llocs de treball que així es determini,
fins a assolir les borsa de 63 hores anuals.
Treballs fora de la jornada habitual, en dies laborables, per atendre reunions,
comissions, etc., en els serveis, unitats o llocs de treball que aquestes tasques formin
part de les seves obligacions, fins a assolir les borsa de 63 hores anuals.
Treball fora de la jornada habitual, en dies laborables, per atendre tasques de suport,
reforç, campanyes, etc., de les pròpies àrees o serveis o pròpies dels llocs de treball,
fins a assolir les borsa de 63 hores anuals.

Sistemes de compensació de la borsa de 71 hores a compensar:
-

El persona de Policia local compensarà en base a les prolongacions de jornada de 12
hores, segons Acord de Condicions.
El personal de Brigades compensarà en base a situacions de reté.
El personal amb treball tardes o tasques pròpies del seu lloc de treball o servei fora de
la seva jornada habitual compensarà en base a aquesta situació de disponibilitat.

PERMISOS
1. D’acord amb l’article 48 i art. 51 EBEP, redactat segons el Reial decret-llei 20/2012,
de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, el personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès tindrà
els següents permisos:
a) Per defunció, accident o malaltia greu d'un familiar dins del primer grau de
consanguinitat o afinitat, fins a tres dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa
localitat, i fins a cinc dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
Quan es tracti de la defunció, accident o malaltia greu d'un familiar dins del segon
grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de fins dos dies hàbils quan es produeixi
en la mateixa localitat i de fins a quatre dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis
dies laborables.(art. 19 Llei 8/2006)
b) Per trasllat de domicili sense canvi de residència, un dia. Amb canvi de residència
quatre dies. (art. 96.1b Llei 1/97).
c) Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal, en els termes que
es determini per les normes d’aplicació.
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d) Per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud, durant els dies
de la seva celebració.
El mateix permís s’aplicarà per concórrer a proves de selecció convocades per
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, durant els dies de les proves.
e) Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc treball per a assistir a
exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari
per a dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho
dins la jornada de treball. (art. 18 Llei 8/2006)
Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a
absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per
l’administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació
prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball.
f) Per lactància d'un fill menor de dotze mesos tindrà dret a una hora d'absència del
treball que podrà dividir en dues fraccions (art. 14 Llei 8/2006). Aquest dret podrà
substituir-se per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l'inici i al final de la
jornada o, en una hora a l'inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. Aquest dret
podrà ser exercit indistintament per un o un altre dels progenitors, en el cas que ambdós
treballin.
Igualment la treballadora podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per un
permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent. El còmput en
hores del permís acumulat serà de 180 hores o l’equivalent en jornades (24 jornades de
7,5 hores o les que resultin aplicant altres jornades especials).
Aquest permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.
g) Per naixement de fills prematurs (art. 15 Llei 8/2006) o que per qualsevol altra causa
hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, la funcionària o el funcionari
tindrà dret a absentar-se del treball durant un màxim de dues hores diàries percebent les
retribucions íntegres. Així mateix, tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins a un
màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les seves retribucions.
h) Per raons de guarda legal, quan el funcionari tingui la cura directa d'algun menor de
dotze anys, de persona major que requereixi especial dedicació, o d'una persona amb
discapacitat que no exerceixi activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció de la seva
jornada de treball, amb la disminució de les seves retribucions que correspongui.
Tindrà el mateix dret el funcionari que precisi encarregar-se de la cura directa d'un
familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o
malaltia no pugui valer-se per si mateix i que no exerceixi activitat retribuïda.
i) Per ser precís atendre la cura d'un familiar de primer grau, el funcionari tindrà dret a
sol·licitar una reducció de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb caràcter
retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d'un mes.
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Si hi hagués més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi
d'aquesta reducció es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant en tot cas, el
termini màxim d'un mes.
j) Per temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter
públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral,
degudament justificats.
k) Per assumptes particulars, cinc dies*. El còmput d’aquest permís es podrà realitzar
en hores i no en jornades (35 hores règim general i 40 hores Policia Local). La concessió
d’aquest permís, que no requereix de justificació, queda subjecte a les necessitats del
servei en tot moment.
*4+1 d’acord amb la Resolució, de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria de l’Estat
per a l’Administració Pública, que atorgava 1 dia més per 2013 que no s’ha pogut
realitzar.
*Per 2014 el personal podrà gaudir d’un altre dia addicional equivalent a Assumptes
Personals. De forma general per compensar el dia 15 d’agost i, en el cas de Policia Local
per compensar excés horari anual.
l) Per matrimoni. (art. 9 Llei 8/2006). El permís per raó de matrimoni o per inici de
convivència, en el cas de les unions estables de parella, té una durada de quinze dies
naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d’un any
a comptar de la data del casament o de l’inici de la convivència.
En el cas de les unions estables de parella, el desplegament reglamentari d’aquesta llei
ha d’establir mecanismes amb efectes equivalents als de permís.
D’acord amb la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya,
concordant amb l’article 49 de l’EBEP, els permisos per motius de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral i per raó de violència de gener, són els següents:
Altres permisos de conciliació de la vida familiar i laboral
Permís per matrimoni d’un familiar (art. 10 Llei 8/2006)
Les persones a les quals és aplicable aquesta llei tenen dret a un permís d’un dia
d’absència del lloc de treball per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora
de Catalunya.
Permís per maternitat (art. 11 Llei 8/2006 i art. 49.a EBEP)
1. El permís per maternitat té una durada de setze setmanes ininterrompudes, que són
ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes més per
cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. L’altre
progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot
el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant
de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.
2. En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o
immediatament després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part són de
descans obligatori per a la mare.
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3. En el cas d’adopció o acolliment, el període de permís per maternitat computa a partir
de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d’una adopció internacional
el permís pot començar fins a sis setmanes abans.
4. La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d’una
manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de permís requereix
l’acord previ entre la persona afectada i l’òrgan competent per a la concessió del permís.
En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a
partir de la sisena setmana posterior al part. El permís per maternitat a temps parcial és
incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de
jornada per guarda legal.
5. El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè
l’altre progenitor o progenitora gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda d’aquest
permís. El permís es distribueix a opció del progenitor o progenitora que gaudeix de la
primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d’una
manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que
correspongui en els casos de part, acolliment o adopció múltiple. En el cas de la filiació
biològica, si s’opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare,
només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part i sempre que, en el
moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti
un risc per a la seva salut.
6. L’opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període de permís per
maternitat a favor de l’altre progenitor o progenitora a fi que aquest gaudeixi d’una part
del permís pot ésser revocada en qualsevol moment per aquell si s’esdevenen fets que
fan inviable l’aplicació d’aquesta opció, com ara l’absència, la malaltia o l’accident, o
també l’abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que
aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora.
Permís per naixement, adopció o acolliment (art. 12 Llei 8/2006 i 49 EBEP)
El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís
de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement, o
a l’arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o
acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia
a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més.
Permís de paternitat (art. 13 Llei 8/2006 i 49 EBEP)
1. El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un
permís de paternitat de quatre setmanes consecutives.
2. El progenitor o progenitora pot gaudir d'aquest permís durant el període comprès des
del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual
es constitueix l'adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, i fins
que fineixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d'aquest
permís.
3. El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva
del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.
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Permisos per a atendre fills discapacitats (art. 17 Llei 8/2006 i 49 EBEP)
Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d’absència del
lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o
sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària
per a poder conciliar els horaris dels centres d’educació especial o dels altres centres on
el fill o filla discapacitat rep atenció.
Permís sense retribució per a atendre un familiar (art. 20 Llei 8/2006 i 49 EBEP)
Es poden concedir permisos sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos,
prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb
l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.
Permisos per situacions de violència de gènere (art. 21 Llei 8/2006 i 49 EBEP)
Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin
d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin
justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut
corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb
cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.
Permisos de flexibilitat horària recuperable (art. 22 Llei 8/2006)
Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un
màxim de set per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon
grau de consanguinitat o afinitat, per a reunions de tutoria amb els docents responsables
dels fills. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa
setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests
permisos poden ésser puntuals o periòdics.
Permís per visites mèdiques i rehabilitacions
1 Les visites mèdiques del personal municipal al metges del Servei Públic de Salut o, en
els casos que corresponguin per derivació, de la mútua concertada per l’Ajuntament,
tindran el caràcter de retribuïdes i no recuperables, per la qual cosa serà condició
indispensable que l’empleat/da acrediti la visita efectuada amb el justificant oficial expedit
pel corresponent servei de salut, en el que constarà la identitat del pacient, la data, l’hora
i la durada de la visita, de la prova o de la sessió.
2 El permís retribuït i no recuperable s’estendrà a les visites de metges privats únicament
quan aquestes visites siguin conseqüència d’una derivació per part d’un facultatiu dels
serveis públics de salut o de la mútua concertada per l’Ajuntament.
3 Les sol•licituds de rehabilitacions mèdiques en horari laboral hauran d’anar
acompanyades d’un justificant de la impossibilitat de realitzar aquesta rehabilitació fora de
la jornada laboral i d’un informe mèdic on es prescrigui la rehabilitació i, excepte en els
casos d’accident laboral o malaltia professional, d’un certificat del centre de medicina
correctiva corresponent sobre la impossibilitat de realitzar l’esmentat tractament en un
altre horari que no coincideixi amb la jornada laboral de l’empleat/da.
4 El caràcter de retribuïdes i no recuperables de les hores destinades a aquests permisos
seran de fins a 2 hores setmanals quan la visita sigui a Sant Quirze del Vallès, 3 hores
quan sigui a la resta de la comarca, o a fins a 4 hores quan siguin fora de la comarca.
Permís pel temps necessari per atendre assumptes de conciliació familiar. El
personal podrà disposar de fins a 3 jornades sense recuperar (o el seu equivalent en
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hores) per atendre necessitats de conciliació familiar com ara reunions amb professorat
de fills/es, acompanyament en visites mèdiques de fills/es o familiars de primer grau de
cosanguinitat o afinitat, o per situacions anàlogues. A partir d’aquest còmput de 3 dies o
les hores equivalents, el permís serà recuperable i s’haurà de justificar documentalment.
Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.
1 Sempre que ambdós progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o
permanent treballin, dóna dret a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat
de la durada d'aquella, percebent les retribucions íntegres a càrrec dels pressupostos de
la corporació, per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del fill menor
d'edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol
altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la
necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent acreditat per l'informe del servei
públic de salut o, en el seu cas, de l'entitat sanitària concertada corresponent i, com a
màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.
2 Quan concorrin en els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o
permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret
a aquest permís o, si s'escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació
establerta per aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el
funcionari tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri
la reducció de la jornada de treball, sempre que l'altre progenitor, adoptant o acollidor de
caràcter preadoptiu o permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li
correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres per mitjà d'aquest permís o com a
beneficiari de la prestació establerta per a aquest fi en el Règim de la Seguretat Social
que li sigui d'aplicació. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada,
amb la consegüent reducció de retribucions.
3 Així mateix, en el cas que ambdós prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta
podrà limitar l'exercici simultani per raons fonamentades en el correcte funcionament del
servei. (Art. 49. e) de l’EBEP, desenvolupat pel Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio
para la aplicación y desarrollo en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación
económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave).
Segon.- Comunicar la present disposició al conjunt del personal al servei de l’Ajuntament,
publicar-la a la Intranet municipal i notificar a la representació sindical.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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