
 
 

 
 

REUNIÓ COMISIÓ PARITÀRIA 
 
 
Dia: 12 de novembre de 2015 
Hora: 14 hores 
Lloc: Sala de reunions de la planta baixa de l’edifici del carrer Centre, 28 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
En representació de l’Ajuntament: 
 

- Vicente Plaza Pérez, director de Coordinació, Serveis Centrals i Economia 

- Antonia Iglesias Camacho, cap de Recursos Humans. 

- Manel Palenzuela Lopez, cap de Personal 

- Josep Martínez Aliaga, tècnic de la Secció de Personal. 

- Beatriz Vigara Silvan, secretària. 

 
En representació de les organitzacions sindicals, com a membres de la Comissió 
Paritària: 
    

- UGT: Tatiana Martín Montes i Dolores Moros Flores. 

- CCOO: M. Mar González López i José Luís Dominguez Albaladejo. 

- CTGE: Xavier Sánchez Pugés  
 
Assessors de les organitzacions sindicals:  
 

- UGT: Oscar Griñó Barros, Rafael Valdivia Caraballo i José Carmelo Sabaté 

- CCOO: Xavier Pascual Vallespí 

 

 

D'acord amb l'ordre del dia previst es tracten els temes següents: 

 
1.- Decret - Llei 10/2015, 11 de setembre, en relació als dies de vacances, 
dies d'assumptes personals i dies de l'EBEP de l'any 2016. 
  
 
La representació de l'Ajuntament proposa per l'any 2016, fer 24 dies de vacances i  
9 dies d'assumptes personals, que farien un total de 33 dies.  
Això representa respecte a l'Estat, Decret Llei 10/2015, 3 dies més: 22 dies de 
vacances, 6 dies d'assumptes personals més els dies 24 i 31 de desembre, fent un 
total de 30 dies. A més dels dies addicionals d'AAPP a partir del 8è trienni i dels 
dies de vacances addicionals a partir dels 25 anys.  
 
La representació sindical fa palès el seu desacord perquè no es contemplen tots els 
dies de l'EBEP en la proposta presentada per l'Ajuntament i manifesta que 



l'Ajuntament el que vol es retallar dies. La representació de l'Ajuntament vol que 
consti en Acta que l'Ajuntament no retalla dies, si no que s'acull a un Decret Llei; a 
més, la proposta recull alguns dels dies d'antiguitat ja d'entrada (9 dies en comptes 
de 6+2 i 24 de vacances en comptes de 22).  
 
CCOO presenta una proposta per escrit i UGT exposa verbalment una proposta 
diferent. Al no haver acord entre les representacions sindicals, la representació de 
l'Ajuntament, proposa un recés per tal facin una única proposta respecte a les 
vacances i dies d'assumptes personals de l'any 2016.  
 
Transcorregut el recés, el President del Comitè Unitari fa una proposta consensuada 
per ambdues representacions sindicals a la representació de l'Ajuntament 
consistent en gaudir de 24 dies de vacances, 9 dies d'assumptes personals i gaudir 
dels dies de l' EBEP de la mateixa manera que figura a l'acord de condicions 2008-
2011.  
 
La representació de l'Ajuntament, accepta la proposta presentada pel Comitè 
Unitari, pel que fa al gaudiment de les vacances, dies assumptes personals i dies de 
l' EBEP de l'any 2016. 
 
A continuació, la representació sindical  proposa gaudir dels dies de l' EBEP també 
durant l'any 2015. 
 
Els representants de l'Ajuntament  recorden a la representació sindical respecte els 
dies de l'EBEP de 2015, que aquest tema no es acceptable ja que no es pot tornar a 
obrir el que ja es va acordar i negociar a l'anterior reunió de la comissió paritària 
del dia 20 d'octubre de 2015.  
 
Com a conclusió s'acorda, per ambdues representacions (Ajuntament i Sindicats), 
que tot el personal de l'Ajuntament gaudirà de 24 dies de vacances, 9 dies 
d'assumptes personals i els dies de l'EBEP l'any 2016: 2 dies més d'AAPP per 
antiguitat a partir del 6è trienni i d'1 dia més d'AAPP a partir del 8è trienni.  
 
Respecte  al que preveu la Llei 48/2015, de pressupostos generals de l'Estat per 
l'any 2016, la representació de l'Ajuntament fa constar que al projecte de 
pressupost municipal per l'any vinent s'ha dotat de crèdit suficient per fer front al  
creixement de fins l'1% de la massa salarial i el compromís de l'Ajuntament a 
retornar durant el primer quadrimestre de 2016 la part no abonada de la paga 
extra de 2012 a tot el personal a qui li correspongui.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió, essent les 15:12 hores 
del mateix dia i s'estén aquesta acta. 
 


