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L'arrel del nou acord és l'anterior conveni,
el millor de la història de
l'Ajuntament de Barcelona, ara:

CONSOLIDEM I MILLOREM DRETS

GUANYEM + VIDA
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S’han aconseguit millores salarials per als
pròxims anys que garanteixen la revaloració
dels increments futurs dels pressupostos generals, i s’actualitzen alguns complements.

Hem aconseguit incrementar el
complement de perillositat en
845,60 euros amb efectes al 2021.

S’homologa el complement de nocturnitat
de 8 hores. Hem aconseguit igualar el valor
del complement circumstancial del torn de
nit amb lliurança complementària, al valor
del complement de nocturnitat amb parcial
lliurança complementària, amb data d’efectes
l’1 de gener de 2020 la part proporcional que
correspongui, d’aplicació a tot el personal que
percebia aquest complement en el període
indicat, i amb data d’efectes 1 de gener de 2021
d’aplicació a tot el personal que percebia aquest
complement en el període indicat. Increment
mensual de 75,87 €, anualment 1.138 €
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Es revisen els valors dels vals de vestuari
d’acord als increments dels pressuposts
generals des de l’any 2018. Serà d’aplicació
desprès de l’any 2022. Pels anys posteriors
es valorarà la viabilitat de la inclusió en
nòmina del valor corresponent.
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L’homologació del complement de nocturnitatde 8 hores implica assignar calendaris estàndars al torn de nit amb lliurança complementària.
Les festes mensuals calendaritzades del personal que percebi el complement circumstancial de nocturnitat per lliurança complementària, en cas de baixa per malaltia
comuna o accident, passaran a la bossa i
es tornaran a calendaritzar a través de
noves peticions, en qualsevol dia feiner
dins de l’exercici laboral.

S’unifica en un sol valor el complement de festivitat del torn C i D, la
qual cosa suposa disposar d’un únic
complement circumstancial de festivitat pels torns C i D, el personal del
torn C, perceberà l’increment que s’indica amb efectes l’any 2021.
Representa un increment mensual
de 76,18 € que representa anualment 1.142,70 €.

2x1

comissió estudi definició alternatiu al 2 x 1
Es crearà una comissió de valoració en el si de la
mesa de funcionaris, a partir de la data de ratificació de l’acord i amb una durada màxima de sis
mesos, que analitzi les condicions d’aplicabilitat
d’un model alternatiu al 2 x 1.
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24 hores

Anualment es carregaran 24 hores a la borsa
d’hores del personal de Guàrdia Urbana.
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Assistència a judicis. L’assistència a judicis serà
retribuïda o compensada en situació de baixa
per accident de treball o malaltia comuna amb
els mateixos criteris que els que s’estableixen
en aquest punt, excepte quan concideixi segons calendari l’assistència en el mateix torn
d’un dia de treball, en aquest cas, la compensació o retribució, serà sempre la
corresponent a una citació, independenment del nombre de judicis.

Indisposat. En cas que no es faci ús, voluntàriament,
d’una absència per indisposició amb caràcter anual
es compensarà la presencia efectiva amb 2 dies que
únicament es podran acumular en una borsa d’hores
específica i gaudir amb caràcter previ immediat a la
jubilació.

Aquesta interpretació és extensiva als
supòsits en els quals, s’assiteixi al judici
o a comparereixença judicial al qual
s’ha estat citat, quan la persona està
gaudint d’un permís, sempre que el
permís es gaudeixi de forma continuada.
La recollida de documentació, com ara les
sentències, podrà ser lliurada dins d'un període de temps determinat. Sempre que sigui possible es recollirà en hores de servei.
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S'estableix un MODEL INNOVADOR QUE CAP
ALTRA ADMINISTRACIÓ TÉ, que beneficia a
tota la plantilla independentment de la seva
antiguitat, edat o lloc de treball, que PERMET
ACUMULAR I GAUDIR DEL TEMPS estalviat
immediatament abans de la jubilació, es pot
acumular els dies d’assumptes personals i dels
dies addicionals de vacances per antiguitat amb
caràcter anual, que voluntàriament es notifiquin
abans de la finalització del calendari laboral
anual.

Agregacions. Es crearà una comissió en el si de
la mesa de funcionaris per a la revisió dels criteris i procediments de les agregacions.
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Pase metro-Bus. Es manté l’ajut econòmic per
a l’adquisició dels títols de transport públic
com a mesura d’incentivació de l’ús del
transport públic i sense perjudici que es
substituexi al llarg de la vigència del conveni
per altres mesures d’abast més general, i de
diferent contingut vinculat a formes de
mobilitat com a resultat de les propostes
d’una comissió tècnica paritària, administració i sindicats, en els primer trimestre
de l’any 2022.

Instructors ISPC. L’Ajuntament de Barcelona abonarà al personal instructor en comissió de serveis
a l’ISPC la quantitat de 132 € en les condicions i
import que l’està retribuint el propi Institut, un
cop aquest deixi de fer-ho.

Aspirants a GUB. Les persones aspirants augmentaran les seves retribucions durant el curs de formació bàsica a l’ISPC fins el Sou Minim Interprofessional de forma progressiva a raó d’un terç cada any.
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Regulació preu dels serveis extraordinaris
a les categories d’inspector/a, intendent/a.
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Nou permís per proves de promoció interna o oferta pública a
l’Ajuntament:
Hem aconseguit un dia de permís.
En el cas de proves de provisió de
llocs de treball, el temps indispensable i per a proves de promoció a
la resta de les Administracions Públiques, el temps indispensable per
a la seva realització.

Regulació del permís de naixement
i cura de menors del/de la progenitor/a, en el cas de famílies monoparentals:
S’amplia de 16 setmanes a 32
setmanes (que corresponen a
una única persona progenitora).

Compactació de jornada: s’amplia el
període de retorn del deute generat per
compactació del permís.

Assegurança d’accident: es garanteix
una indemnització per mort o incapacitat permanent en acte de servei per
a tota la plantilla de 73.924.48 euros.
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Personal designat en matèria de prevenció
de riscos laborals: per impulsar les activitat
preventives es regula la funció del personal
designat en aquesta matèria i cobrarà un plus
mensual de 30 euros i s’estableix una dedicació
màxima de 5 hores setmanals.
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Compensació del permís de paternitat o maternitat en formació selectiva en determinats supòsits si concideix durant les primeres 6 setmanes:
1.- compensació parcial de la
pèrdua del dret de gaudiment del permís de
paternitat durant la realització del curs formatiu a l’ISPC per les persones aspirants i
també per les que participin en la promoció interna pel canvi de categoria; aquestes persones podran gaudir de dues setmanes a partir de la finalització del període selectiu.
2.- En el cas de mobilitat horitzontal amb
cursos selectius, les persones embarassades o prevegin haver de gaudir el període obligatori del permís de maternitat, paternitat o adopció, etc, podran optar per a la
reserva de plaça en el següent curs.

Adequació dels complements de nocturnitat parcials: s’ajustaran els valors del complement circumstancial de nocturnitat que
no guarden proporcionalitat amb el valor
establert pels torns de nit amb parcial lliurança complementària amb efectes del 2021.
suposa un increment anual de 508,80 € per
l’encavalcament, de 334,95 € pel noct 2 a 4 h i
de 888,30 € pel noct 4 a 6 h.

En els casos de canvi de dies de treball per permuta
o per auto-permuta, es podrà fer treball continuat
fins a 14 dies, quan aquest treball ordinari no superi
les 112 hores dins dels 14 dies.
El descans entre jornades serà de 12 hores, es podrà
reduir aquest descans a un mínim de 8 hores per
motius excepcionals i previa autorització.
La jornada de servei no podrà excedir de més de
12 hores, excepte autorització de la prefectura.

Guàrdia
Urbana
Barcelona

Els festius inter-setmanals en feiner es podran
canviar sempre que les festes de l’exercici en curs
estiguin calendaritzades.
Les festes setmanals d’altres exercicis i les
bosses d’hores no afectaran per fer els canvis,
sempre es tindran en compte els percentatges
de presència.
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Aquest acord és el resultat
d’una negociació singular,
amb una decisió errònia
de denunciar l’anterior
conveni i en mig d’una
pandèmia sanitària mundial amb les implicacions
econòmiques i socials que
això ha comportat.

L’ÈXIT ÉS CONTINUAR SUMANT

Marcs i nous espais de treball:
Continuem construint marcs i nous
espais per a negociar la valoració
de llocs de treball, el Pla d’Igualtat,
els plans de mobilitat amb incentivació de l’ús de transport ecològic
i saludable, estacionaments en les
unitats, espais per realitzar la formació física en el torn de nit, la seguretat laboral i de les dependències, i el
3 x 1...

Secció sindical de Comissions Obreres
Guàrdia Urbana
Ajuntament de Barcelona
Av. Francesc Cambó 17, 5a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 268 82 50
Fax. 93 301 87 16
gubccoo@ccoo.cat
www.gubccoo.ccoo.cat
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