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ACTA D’ACORDS ENTRE L’AJUNTAMENT I LA REPRESENTACIÓ SINDICAL DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS  

 
Òrgan: MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ 
Data i hora: 16/10/2015 –12.00 h 
Lloc: Casal d’Avis 

 
 
Reunits d’una part, en representació de l’Ajuntament: 
 
Albert Falgueras Cuatrecasas, tercer tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Economia i Serveis 
Interns 

 
D’altre part, en representació dels sindicats representats en la Mesa General de 
Negociació, membres de la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa: 
 
Marta Fernández Comas – CCOO 
Antoni Ferragut Muxi – CCOO 
Carme Carreras Fernández – CCOO 
Daniel Martínez Pascual – CCOO 
José María Morán Campo – CCOO 
Montse Ocaña García – UGT 
Juan José Fernández García – UGT  
Vivian Oliver Cuenca – UGT 
Eloy Ariza Domingo . UGT 
Gregorio Villanueva Caballero-UGT 
Juan Antonio Fernández Vaca-UGT 
Óscar Pastor Redondo – SPPM 
 
 
Actua com a secretària, la funcionària del servei de Recursos Humans, Ana Lao 
López. 
 
Ambdues parts, d’acord amb la legitimitat que atorga l’article 36.3 de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic per a la negociació de les matèries i condicions de treball comunes al 
personal funcionari i laboral al servei de les administracions públiques, MANIFESTEN: 
 
El RD 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit al pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria 
d'ocupació pública i d'estímul a l'economia (BOE núm. 219, de 12 de setembre), 
estableix en el seu article 2, apartats Dos i Tres, el següent: 

"Article 2. Modificació de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic. 
(..) 
Dos. S'afegeix una nova disposició addicional catorzena, amb la següent redacció: 
«Disposició addicional catorzena. Permís per assumptes particulars per antiguitat. 
Les Administracions Públiques podran establir fins a dos dies addicionals de permís 
per assumptes particulars en complir el sisè trienni, incrementant-se, com a màxim, en 
un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè». 
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Tres. S'afegeix una nova disposició addicional quinzena, amb la següent redacció: 
«Disposició addicional quinzena. Dies addicionals de vacances per antiguitat. 
Cada Administració Pública podrà establir fins a un màxim de quatre dies addicionals 
de vacances en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics». 
 
D'aquesta forma, es possibilita que les Administracions Públiques, dins dels límits 
fixats en una i una altra disposició, estableixin, d'una part, dies addicionals de permís 
per assumptes particulars per antiguitat respecte dels previstos en l'article 48.k) de la 
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; i, d'una altra, dies 
addicionals de vacances per antiguitat sobre els assenyalats al seu torn en l'article 50 
del mateix text legal. 

I, per tant, ACORDEN: 
 
PRIMER. Permís per assumptes particulars per antiguitat. 

El personal al servei de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès tindrà dret a gaudir de 
dos dies addicionals de permís per assumptes particulars des de l'endemà al del 
compliment del sisè trienni, incrementant-se en un dia addicional per cada trienni 
complert a partir del vuitè. 

SEGON. Dies addicionals de vacances per antiguitat. 

El personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Valles, en el supòsit d'haver 
completat els anys d'antiguitat en l'Administració que s'indiquen, tindrà dret al gaudi 
dels següents dies addicionals de vacances anuals: 
 
- Quinze anys de servei: un dia hàbil. 
- Vint anys de servei: dos dies hàbils. 
- Vint-i-cinc anys de servei: tres dies hàbils. 
- Trenta o més anys de servei: quatre dies hàbils. 
 
Aquests dies addicionals de vacances es podran gaudir des de l'endemà al de 
compliment dels corresponents anys de servei. 
 
TERCER. 
Els dies addicionals de permís per assumptes particulars així com els dies addicionals 
de vacances anuals corresponents uns i uns altres a l'any 2015 podran gaudir-se fins 
al 29 de febrer de 2016. 
 

 
 
 
 
Sant Quirze del Vallès, 16 d’octubre  de 2015. 
 

 


