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  ACTA NÚM. 8/2015 DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS ACORDS I CONVENI 2012-2015 
PEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I LES ENTITATS 
MUNICIPALS SOMUHATESA, EGARVIA, SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ I 
FOMENT DE TERRASSA.  
 
A la sala de reunions de Presidència, en data 28 d’octubre de 2015, oberta la sessió quan són 
les 16.00 hores, amb els/les assistents següents: 
 
Assisteixen en representació de la Corporació; la senyora Emilia Andreu Almécija: Directora de 
Serveis d’Organització i Recursos Humans, la senyora Mari Carmen Ortiz Gómez, Cap 
d’administració de recursos humans i la senyora Isabel Bonaga Argüello: Responsable de suport 
jurídic i relacions laborals.  
  
Per altra banda, en representació de la part social, la senyora Antonia Castillo Matilla (SALT), el 
senyor Josep Enric Beas Bel (SALT), el senyor Lluís Ros Arjona (UGT), la senyora Esther Ferrús 
Granero (UGT), el senyor Alberto Juárez Rodríguez (UGT), la senyora Carmen Amador Borbalás 
(CCOO), la senyora Trinidad Garcia Martínez (CCOO), el senyor Juan Carlos Jiménez Bonvehí 
(CCOO), el senyor Joan Tamayo Sala (CCOO), el senyor Aniceto Diaz Garcia (CSL-SFP) i el 
senyor Roberto López Vargas (CSL-SFP). 
 
Únic.- Modificació legal dels dies de permís per assumptes propis, assumptes propis per 
compliment de triennis i dies de vacances per antiguitat. 
 
Vistes les propostes efectuades a l’anterior reunió i efectuat l’anàlisi del seu impacte, la 
representació de la Corporació lliura una proposta de conjunt, que amb les aportacions de la 
representació social s’acorden de la següent manera: 
 
Respecte als permisos per assumptes propis i dies de vacances: 
 
Establir el sisè dia d’assumptes propis recuperat mitjançant el Real Decret-llei 10/2015. 
 
Reduir  aquest dia d’assumptes propis afegit de les hores de la borsa del permís per conciliació 
que romandrà en 12,5 hores per a la jornada anual estandard o proporcional per a altres 
jornades anuals. El gaudiment serà l’acordat fins el moment. Es mantindrà la regulació específica 
actual per al servei de Policia Municipal.  
 
Dies d’assumptes particulars per antiguitat: Establiment segons la regulació (dos dies adicionals al 
compliment del sisè trienni, incrementant-se en un dia addicional a partir del vuitè) i consolidables 
anualment. El seu gaudiment, en dies sencers. 
 
Dies adicionals de vacances per antiguitat:  S’estableix 1 dia anual a partir del compliment dels 
10 anys d’antiguitat, 2 dies anuals a partir dels 15 anys, 3 dies a partir dels 20 anys i 4 dies a 
partir dels 25 anys. El seu gaudiment ho serà en dies sencers i el tractament respecte a la 
jornada laboral serà el mateix que el dels dies de permís per assumptes propis per antiguitat. 
 
Respecte a la gestió de tots aquests dies addicionals (igual que els dos dies no presencials) 
s’aplicaran sobre el calendari laboral que li sigui d’aplicació a la persona, és a dir, justificaran 
l’absència de tota la jornada laboral teòrica indicada aquell dia al calendari.  
 
Pel que fa als efectes d’aplicació d’aquests dies, s’acorda que els dies corresponents al 2015, es 
podran gaudir durant tot el 2016. 
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La secció sindical UGT pregunta si els dies d’assumptes personals i els dies de vacances per 
antiguitat seran d’aplicació al personal d’escoles bressol i educació especial, essent la resposta 
de la corporació que sí els serà d’aplicació. 
 
Respecte a la jornada anual per al 2016 i vista la disminució de 1647 a 1642 hores anuals 
establerta (o disminució proporcional a jornades diferents), la proposta de la Corporació és 
deduir el decrement de 5 hores de la bossa de formació, i no de la jornada efectiva tal i com 
proposen les seccions sindicals UGT i CSL-SFP.  
 
I quan són les 17.30 hores de la data, s’aixeca la reunió de la qual s’estén la present acta, i 
perquè així consti, signen la present els/les assistents a la mateixa. 
 
Per la Corporació: 
 
E. Andreu Almécija          I. Bonaga Argüello           M.C. Ortiz Gómez   
    
 
 
 
 
 
 
Per les seccions sindicals: 
 
C. Amador Borbalás   J.E. Beas Bel      A. Castillo Matilla 
 
 
 
 
 
A. Diaz Garcia    E. Ferrús Granero   M. T. Garcia Martínez 
  
 
 
 
 
  
J.C. Jiménez Bonvehí   A. Juárez Rodríguez   R. López Vargas  
       
 
 
 
 
 
 
LL. Ros Arjona    J. Tamayo Sala 


