
Dimarts, 15 de desembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Garriga

ANUNCI

Es fa constar que per acord plenari de data 18/11/2015 es va adoptar acord que literalment diu:

Primer.- APROVAR en tots els seus termes l'acord que amb data 27/10/2015 que ha estat assolit en la Mesa Única de  
Negociació  de  matèries  comunes  de  l'Ajuntament  de  la  Garriga  per  la  representació  de  la  corporació  i  per  les 
organitzacions sindicals UGT i CCOO, relatiu a l'aprovació dels dies addicionals d'assumptes personals per antiguitat i 
dels dies addicionals de vacances per antiguitat del personal al servei de l'Ajuntament i l'Organisme Autònom, i que es 
descriu literalment en la part expositiva, amb el següent detall:

"4.3. Dies addicionals d'assumptes personals per antiguitat.

✔ S'acorda  establir  dos  dies  addicionals  de  permís  per  d'assumptes  personals  al  complir  el  sisè  trienni,  que 
s'incrementaran com a màxim, en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè. Es podran gaudir fins a 
31/01/2016.

4.4. Dies addicionals de vacances per antiguitat.

✔ S'acorda establir fins a un màxim de 4 dies addicionals de vacances en funció dels serveis prestats amb el següent 
escalat:

- A partir de 10 anys de servei, 1 dia laborable de vacances.
- Entre 15 i 19 anys, ambdós inclosos, 2 dies laborables de vacances.
- Entre 20 i 24 anys, ambdós inclosos, 3 dies laborables de vacances.
- Entre 25 i 29 anys, ambdós inclosos, 4 dies laborables de vacances.

Es podran gaudir fins a Setmana Santa de 2016".

Segon.- DETERMINAR que aquest acord serà d'aplicació  al  personal  al  servei  de l'Ajuntament  de la  Garriga i  de 
l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, amb efectes del dia 17 de novembre de 2015.

Tercer.-. ORDENAR la publicació de l'Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'anuncis corporatiu 
i a la web municipal i comunicar l'Acord a l'autoritat laboral corresponent, així com a la representació sindical.

Quart.- FACULTAR a la Sra. Alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui necessari per a la constància i  
efectivitat del present acord.

La Garriga, 4 de desembre de 2015
L'alcaldessa, Meritxell Budó i Pla

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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