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DEPARTAMENT
DE SALUT

ORDRE
SLT/349/2006, de 6 de juliol, de creació del Con-
sell de la Professió Mèdica de Catalunya, adscrit
al Departament de Salut.

Dins el conjunt de professionals sanitaris que
presten serveis en els centres i les institucions
sanitàries públiques de Catalunya, les especifi-
citats de la professió mèdica i el valor afegit
aportat per aquests/es professionals, requereix
de la creació d’un instrument de caràcter per-
manent que garanteixi el diàleg i la comunica-
ció mútua amb l’Administració Sanitària.

L’establiment d’un fòrum estable de partici-
pació dels agents del sistema sanitari és especi-
alment rellevant davant la tasca de desenvolu-
pament normatiu i d’execució que correspon
assumir a l’Administració Sanitària a partir del
marc legal bàsic constituït per la Llei 44/2003,
de 21 de novembre, d’ordenació de les profes-
sions sanitàries, i la Llei 55/2003, de 16 de desem-
bre, de l’Estatut Marc del personal estatutari
dels serveis de salut, ambdues normes que in-
cideixen bàsicament en els professionals sani-
taris.

En aquest sentit, el Departament de Salut
considera convenient dotar-se d’un òrgan de
consulta i participació activa per tal de generar
un debat sobre el paper del personal mèdic en
el desenvolupament de les polítiques departa-
mentals, la seva corresponsabilitat en l’assoli-
ment dels objectius del sistema sanitari públic
de Catalunya, la millora de la qualitat assisten-
cial envers la ciutadania, els nivells de compe-
tència necessaris per tal de garantir el dret a la
protecció de la salut i l’equitat de gènere en salut
i tots aquells aspectes que es vagin generant en
aquest entorn sanitari complex i dinàmic, des
d’una perspectiva sociodemogràfica, assistencial,
epidemiològica, tecnològica i de gènere. Les
propostes que s’acordin en el si d’aquest fòrum
seran considerades vinculants pel Departament
de Salut en la determinació de les polítiques
sanitàries d’acord amb el que s’estableix en
aquesta Ordre.

D’acord amb el que s’ha exposat, i fent ús de
les facultats que em confereix la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya,

ORDENO:

Article 1
Es crea el Consell de la Professió Mèdica de

Catalunya adscrit al Departament de Salut, com
a òrgan permanent de consulta i participació del
col·lectiu professional mèdic a Catalunya, reco-
neixent la singularitat de l’exercici de la professió
mèdica.

Article 2
Corresponen al Consell de la Professió Mè-

dica de Catalunya les funcions següents:
a) Actuar com a òrgan de participació, con-

sulta i cerca de consens del Departament de
Salut en el desenvolupament de les polítiques
professionals.

b) Actuar com a òrgan de consulta i partici-
pació en la determinació de qüestions relatives
a l’exercici de la professió mèdica.

c) Actuar com a òrgan de consulta i partici-
pació del Departament de Salut en el desenvo-
lupament de les polítiques acadèmiques i forma-
tives del personal mèdic.

d) Col·laborar amb el Departament de Sa-
lut en el desenvolupament del Pla de Recursos
Humans del sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya.

e) Donar suport al Departament de Salut en
el desenvolupament de la Llei d’ordenació de
les professions sanitàries.

f) Participar en el procés de definició de les
mesures d’implementació del Llibre Blanc de les
Professions Sanitàries, i la seva revisió, si escau.

g) Participar en el procés d’anàlisi de les
polítiques de salut i proposar accions per reduir
les inequitats en salut, amb especial èmfasi en
les desigualtats de gènere.

h) Participar en el procés de definició de les
mesures d’implementació d’acció positiva per
garantir el principi d’igualtat de tracte i d’opor-
tunitats entre el personal mèdic pel que fa a
l’ocupació, a la formació i a la promoció profes-
sional i a les condicions de treball.

Article 3
3.1 El Consell de la Professió Mèdica de

Catalunya es compon dels membres següents:
a) Un/a president/a, que és el/la conseller/a

de Salut.
b) Un/a vicepresident/a primer/a designat/

designada pel/per la conseller/a de Salut. Un/a
vicepresident/a segon/a designat/designada d’en-
tre els vocals no pertanyents a l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, per aquests
vocals.

c) Un/a secretari/secretària, que és el/la di-
rector/a de l’Institut d’Estudis de la Salut, i que
actuarà amb veu i vot.

d) Vocals:
El/la secretari/secretària general del Depar-

tament de Salut.
El/la director/a del Servei Català de la Salut.
El/la director/a gerent de l’Institut Català de

la Salut.
Un/a representant de l’Administració Sani-

tària amb rang orgànic mínim assimilat a direc-
tor/a general.

El/la president/a del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya i dos metges/metgesses en
representació de les organitzacions mèdiques
col·legials.

El/la president/a de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Bale-
ars i un/a metge/metgessa designat/designada
d’entre els presidents de les diferents societats
científiques vinculades a l’Acadèmia.

El/la president/a de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya.

El/la president/a de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària.

Tres metges/metgesses designats/designades
a proposta de les organitzacions que agrupen els
centres i les institucions sanitàries de Catalunya.

Dos/dues metges/metgesses de l’àmbit univer-
sitari de Catalunya, un/una dels/de les quals ha
de ser degà/degana d’una facultat de Medicina,
designats/designades a proposta del Consell In-
teruniversitari de Catalunya.

Set metges/metgesses designats/designades a
proposta de les organitzacions sindicals de Ca-
talunya. La representació sindical es determi-
narà proporcionalment basant-se en l’afiliació
de metges i metgesses en els sindicats amb re-

presentativitat mèdica. Tanmateix, es garanti-
rà la presència de quatre membres en represen-
tació de les organitzacions sindicals més repre-
sentatives a Catalunya.

Un/una metge/metgessa en formació pel sis-
tema de residència designat/designada a propos-
ta del Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya.

Tres metges/metgesses de reconegut presti-
gi designats/designades pel/per la conseller/a de
Salut.

3.2 La representació professional en el Con-
sell ha de garantir la presència de metges i met-
gesses dels diferents àmbits d’activitat del sis-
tema sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya (SISCAT): xarxa hospitalària, xarxa
de centres, serveis i establiments sociosanitaris,
xarxa de centres, serveis i establiments de salut
mental, i centres d’atenció primària, com tam-
bé ha de respondre a un criteri de representa-
ció adequada del territori.

3.3 El/la conseller/a de Salut nomena a les
persones designades en cada cas, per un període
de dos anys renovable, llevat les que ostentin la
representació en virtut del càrrec que ocupen.

3.4 Les entitats que d’acord amb l’apartat
1 han de designar membres del Consell han de
trametre al Departament de Salut les propos-
tes de membres a nomenar, amb identificació,
per a cada designació, d’un/a membre titular i
d’un/a membre suplent. Els/Les membres su-
plents substituiran els membres titulars amb
caràcter estable.

3.5 Les persones que siguin membres del
Consell per raó del càrrec que ocupen poden
delegar la seva assistència en la persona que re-
glamentàriament les substitueixi o aquella que
el/la titular designi per escrit. Aquesta designació
s’ha de notificar a la Secretaria del Consell.

Article 4
4.1 En el si del Consell de la Professió Mè-

dica de Catalunya es constitueixen, amb caràcter
permanent, dues comissions de treball, dedica-
des a analitzar i debatre, d’entre els temes inclo-
sos en l’àmbit funcional del Consell, una, aque-
lles qüestions vinculades a la configuració del
sistema de formació professional, desenvolupa-
ment professional i planificació i ordenació de
la professió mèdica, i l’altra, aquells aspectes
associats a l’exercici professional del personal
mèdic del sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya.

La composició d’aquestes comissions és la que
s’estableix en els articles 5.1 i 6.1, sens perjudici
que el Consell pugui proposar al/a la conseller/
a de Salut la incorporació de col·laboradors es-
pecials o professionals experts en l’àmbit d’es-
tudi corresponent, si escau.

4.2 Sens perjudici de l’anterior, el Consell
de la Professió Mèdica de Catalunya pot cons-
tituir altres comissions de treball, sota la respon-
sabilitat de la persona vocal que es designi a
aquestes efectes quan les tasques que tingui
encomanades ho requereixin.

4.3 El/La president/a i el/la vicepresident/
a primer/a del Consell de la Professió Mèdica
de Catalunya podran assistir a les reunions de
les comissions de treball, amb veu i sense vot.

4.4 Els acords adoptats en el si de les dues
comissions de treball permanents, i d’aquelles
que eventualment es puguin constituir, han de
ser sotmesos a la discussió i aprovació del Con-
sell de la Professió Mèdica de Catalunya.
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Article 5
5.1 La Comissió de treball competent en as-

pectes relatius a l’ordenació de la professió
mèdica està composta pels membres següents:

a) President/presidenta, el president/presi-
denta del Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya.

b) Secretari/secretària, el/la director/a de
l’Institut d’Estudis de la Salut, i que actuarà amb
veu i vot.

c) Vocals:
El/la representant del Departament de Salut

amb rang orgànic mínim assimilat a director/a
general o persona en qui delegui.

Cinc metges/metgesses d’entre els designats/
designades a proposta de les organitzacions
mèdiques col·legials.

El/la degà/degana d’una facultat de Medici-
na, designat/designada a proposta del Consell
Interuniversitari de Catalunya.

Dos metges/metgesses d’entre els designats/
designades a proposta de les organitzacions que
agrupen els centres i les institucions sanitàries
de Catalunya.

Tres metges/metgesses d’entre els designats/
designades a proposta de les organitzacions sin-
dicals de Catalunya. Es garantirà una presència
mínima de totes les organitzacions sindicals re-
presentades en el Consell de la Professió Mè-
dica de Catalunya.

Un/una metge/metgessa en formació pel sis-
tema de residència designat/designada a propos-
ta del Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya.

Un/una metge/metgessa d’entre els designats/
designades pel/per la conseller/a de Salut.

La representació professional en la comissió
ha de garantir la presència de metges i metgesses
dels diferents àmbits d’activitat del sistema sa-
nitari integral d’utilització pública de Catalunya.

Les propostes de les organitzacions mèdiques
col·legials per a la designació de les persones
membres de la Comissió han de respondre a un
criteri de representació adequada del territori
i han de garantir que entre les persones desig-
nades hi hagi membres de l’Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Ba-
lears, de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya i de la Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària.

5.2 Corresponen a la Comissió regulada en
aquest article les funcions següents:

a) Informar preceptivament els projectes
normatius que, en l’àmbit competencial de la
Generalitat de Catalunya, tinguin continguts
ordenadors de l’exercici de la Medicina i del
sistema de reconeixement del desenvolupament
professional.

b) Realitzar propostes per a la planificació
de les necessitats de metges i metgesses i de
l’oferta de formació especialitzada per al col·-
lectiu mèdic.

c) Proposar criteris per a l’orientació de la
formació mèdica a Catalunya.

d) Fer propostes sobre els instruments per a
la certificació de la competència professional del
col·lectiu mèdic.

e) Promoure fórmules de participació dels
professionals mèdics en el sistema sanitari.

f) Analitzar i proposar instruments i mesu-
res de racionalització de la demanda assisten-
cial, sempre preservant els estàndards de qua-
litat del sistema.

g) En general, formular propostes sobre l’or-

ganització del sistema sanitari i l’ordenació de
la professió mèdica.

h) Fer propostes sobre l’enfocament de gè-
nere en les polítiques de salut i en la formació
del personal mèdic.

i) Qualsevol altra que li sigui expressament
encomanada pel Consell de la Professió Mèdica
de Catalunya, d’acord amb la legislació vigent.

Article 6
6.1 La Comissió de treball competent en as-

pectes relatius a l’exercici professional del per-
sonal mèdic del sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya està composta pels
membres següents:

a) President/presidenta, un/a metge/metges-
sa de l’organització sindical amb major repre-
sentativitat en el Consell de la Professió Mèdica
de Catalunya, la funció del/de la qual serà, a
banda de les inherents a l’exercici de la presidèn-
cia de la Comissió, la mediació per tal d’obte-
nir el màxim consens en l’exercici de les funci-
ons d’aquesta Comissió.

b) Secretari/secretària, el/la director/a de
l’Institut d’Estudis de la Salut, i que actuarà amb
veu i vot.

c) Vocals:
Dos metges/metgesses d’entre els designats/

designades a proposta o en representació de
l’Administració Sanitària.

Tres metges/metgesses d’entre els designats/
designades a proposta de les organitzacions que
agrupen els centres i les institucions sanitàries
de Catalunya.

Sis metges/metgesses designats/designades a
proposta de les organitzacions sindicals. La re-
presentació sindical es determinarà proporcio-
nalment basant-se en l’afiliació de metges i
metgesses en els sindicats amb representativi-
tat mèdica. Tanmateix, es garantirà una presèn-
cia mínima de les organitzacions sindicals repre-
sentats en el Consell de la Professió Mèdica de
Catalunya.

Un/una metge/metgessa d’entre els designats/
designades a proposta de les organitzacions mè-
diques col·legials.

Un/una metge/metgessa en formació pel sis-
tema de residència designat/designada a propos-
ta del Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya.

La representació professional en la Comissió
ha de garantir la presència de metges i metgesses
dels diferents àmbits d’activitat del sistema sa-
nitari integral d’utilització pública de Catalunya,
i ha de respondre a un criteri de representació
adequada del territori.

6.2 Corresponen a la Comissió regulada en
aquest article les funcions següents:

a) Informar preceptivament els projectes
normatius que, en l’àmbit competencial de la
Generalitat de Catalunya, tinguin continguts que
afectin les condicions d’exercici professional del
personal mèdic del sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya.

b) Realitzar propostes sobre el Pla de Recur-
sos Humans del sistema sanitari integral de res-
ponsabilitat pública de Catalunya en aquelles
qüestions que afectin, exclusivament, el personal
mèdic.

c) Formular propostes i recomanacions en
matèries que repercuteixin en la prestació de
serveis per part del col·lectiu mèdic, per tal de
millorar la qualitat, eficàcia i eficiència de l’aten-
ció sanitària.

d) Qualsevol altra que li sigui expressament
encomanada pel Consell de la Professió Mèdica
de Catalunya, d’acord amb la legislació vigent.

Article 7
7.1 El Consell de la Professió Mèdica de

Catalunya ha d’aprovar el seu reglament de fun-
cionament intern, que ha d’incloure el de les
comissions de treball.

7.2 El Consell de la Professió Mèdica de
Catalunya i les seves comissions de treball han
d’ajustar el seu funcionament a la normativa re-
guladora dels òrgans col·legiats de la Genera-
litat de Catalunya.

7.3 Els acords del Consell de la Professió
Mèdica de Catalunya han d’adoptar-se per ma-
joria de dos terços dels seus membres.

7.4 Els acords de les comissions de treball
han d’adoptar-se per consens entre les parts.

7.5 Les matèries que siguin tributàries d’acord
tindran caràcter executiu en els àmbits que corres-
pongui i les parts estan obligades a promoure el
seu compliment, salvaguardant els àmbits de la
negociació col·lectiva.

Article 8
Els membres del Consell de la Professió Mè-

dica de Catalunya i de les comissions de treball
poden percebre les dietes i les indemnitzacions
que els corresponguin, d’acord amb la norma-
tiva vigent. El personal que hi participi en repre-
sentació de la Generalitat de Catalunya no per-
cep les esmentades dietes i indemnitzacions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única
Quan en exercici de les seves funcions, el

Consell de la Professió Mèdica de Catalunya o
qualsevol de les seves comissions de treball tracti
temes que afectin l’exercici professional de
l’odontoestomatologia, la presidència correspo-
nent ha de garantir que, abans de la presa en
consideració i votació, si escau, de l’assumpte
se’n doni trasllat per a consulta, al Col·legi Ofi-
cial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL

Única
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de

la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 6 de juliol de 2006

MARINA GELI I FÀBREGA

Consellera de Salut

(06.188.048)

*



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4676 – 14.7.200630882

DEPARTAMENT
DE TREBALL I INDÚSTRIA

RESOLUCIÓ
TRI/2331/2006, de 3 d’abril, per la qual es disposa
la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu
de treball del personal laboral de l’Ajuntament
de Canovelles per als anys 2004-2007 (codi de
conveni núm. 0809082).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball
del personal laboral de l’Ajuntament de Ca-
novelles, subscrit pels representants de l’empre-
sa i pels dels seus treballadors el dia 14 de febrer
de 2006, i de conformitat amb el que disposa
l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995,
de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b)
del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, so-
bre registre i dipòsit de convenis col·lectius de
treball; l’article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979,
de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d’oc-
tubre, sobre transferència de serveis de l’Estat
a la Generalitat de Catalunya en matèria de
mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/
1998, de 24 de desembre, de reestructuració de
les delegacions territorials del Departament de
Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre,
de creació, denominació i determinació de l’àm-
bit de competència dels departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, i el
Decret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració
i de reestructuració de diversos departaments
de l’Administració de la Generalitat, modificat
pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestruc-
turació d’òrgans territorials de l’Administració
de la Generalitat,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·-
lectiu de treball del personal laboral de l’Ajun-
tament de Canovelles per als anys 2004-2007
al Registre de convenis dels Serveis Territo-
rials del Departament de Treball i Indústria
a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui
al DOGC.

Barcelona, 3 d’abril de 2006

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director dels Serveis Territorials
a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament
de Canovelles per als anys 2004-2007

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Àmbit funcional i personal

El present Conveni col·lectiu serà d’aplicació
a tots els treballadors i les treballadores que, amb
relació juridicolaboral, presten serveis a l’Ajun-
tament de Canovelles, excepte aquells que des-
envolupin llocs de treball d’alta direcció o even-
tuals i el personal amb contractes d’inserció
vinculat a plans d’ocupació o amb contractes

temporals no superiors a 6 mesos, que es regi-
ran per les estipulacions del corresponent con-
tracte.

Article 2
Àmbit temporal

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de
el dia 1 de gener de 2004 al 31 de desembre de
2007.

Aquest Conveni quedarà prorrogat tàcita-
ment any per any, llevat de la denúncia expressa
d’una de les parts, que efectuarà per escrit la part
denunciant a l’altra, amb una antelació mínima
de 3 mesos a la data de decaïment.

No obstant s’hagi denunciat el Conveni en el
termini establert en el paràgraf anterior, excep-
tuant les condicions econòmiques (capítol 7),
tota la resta d’articles seguirà vigent fins a l’apro-
vació d’un Conveni nou.

Article 3
Clàusula de garantia

Es garanteix el respecte als drets legalment
adquirits per qualsevol contracte, acord o dis-
posició anterior a l’entrada en vigor d’aquest
Conveni, a nivell administratiu o econòmic que
no sigui contrari a l’ordenament jurídic. Qual-
sevol acord posterior més favorable, signat entre
aquesta corporació i els membres del Comitè
d’Empresa, prevaldrà sobre el que s’estableix
en aquest Conveni, tenint en compte que per a
la seva validesa i eficàcia serà necessària l’apro-
vació expressa i formal dels òrgans competents,
en el seu àmbit respectiu.

Igualment, allò que es pacti en aquest Con-
veni, ho serà sense perjudici de l’aplicació de la
legislació vigent que pugui modificar-ne el con-
tingut, sent inaplicables pactes o convenis ante-
riors contraris a l’ordenament jurídic vigent.

Article 4
Vinculació a la totalitat

Aquest Conveni constitueix un tot únic i in-
divisible, basat en l’equilibri de les recíproques
obligacions i mútues contraprestacions assumi-
des per les parts i, com a tal, han de ser objec-
te de consideració conjunta.

En conseqüència cap de les obligacions i con-
traprestacions esmentades i pactades en aquest
Conveni no pot ésser aïlladament considerada.
Ja que les condicions pactades són un tot orgànic
i indivisible, aquest Conveni serà estudiat de nou
per la Comissió de Seguiment en el cas que l’au-
toritat laboral o judicial en l’exercici de les se-
ves facultats objectés o invalidés algun dels seus
pactes o no n’aprovés la totalitat del contingut.

Article 5
Comissió Mixta d’Interpretació, Estudi i Segui-
ment

Dins el termini de 15 dies següents a l’apro-
vació d’aquest Conveni pel Ple de l’Ajuntament
de Canovelles, es constituirà una Comissió d’In-
terpretació, Estudi i Seguiment.

Aquesta Comissió estarà formada paritària-
ment per representants de la corporació muni-
cipal i dels representants del Comitè d’Empresa,
delegats i delegades de personal i del delegat o
delegada de cada una de les seccions sindicals
legalment establertes.

Les funcions d’aquesta Comissió serà l’es-
tudi, la interpretació, el seguiment, la vigilàn-

cia i el posterior desenvolupament dels pac-
tes que figuren en aquest Conveni, i els seus
acords seran vinculants per ambdues parts,
sempre respectant les competències i atribu-
cions que la legislació atorga als diferents
òrgans de l’administració municipal. Igual-
ment, entre les funcions de la Comissió hi
haurà l’establiment d’un calendari per a la
negociació d’un nou Conveni.

La Comissió Mixta d’interpretació, Estudi i
Seguiment és l’òrgan de primera instància com-
petent per emetre resolucions sobre contingèn-
cies o conflictes futurs originats per la interpre-
tació del Conveni. Aquesta competència podrà
ésser delegada, sempre de forma explícita, a
comissions específiques per a les resolucions
pròpies de la especificitat de la Comissió.

Aquesta Comissió, llevat que a la Acta de
constitució s’estableixi un altre calendari, es
reunirà d’ofici el primer dimarts de cada trimes-
tre o es traslladarà al dimarts següent si el pri-
mer cau en dia festiu.

Extraordinàriament, podrà ser convocada per
qualsevol de les parts.

Article 6
Resolució de conflictes

En cas de conflictes col·lectius d’interessos o
d’aplicació i interpretació de norma no resolts
mitjançant la Comissió de Seguiment i Control,
ambdues parts se sotmetran expressament a la
Junta de Mediació i Conciliació (CEMICAL)
amb la finalitat d’intentar solucionar-los mitjan-
çant les vies de conciliació i mediació.

CAPÍTOL 2
Organització i condicions de treball

Article 7
Normes generals

La organització del treball, la distribució del
personal en els diferents llocs de treball i l’as-
signació de feines o funcions relatives al nor-
mal desenvolupament de les prestacions, amb
subjecció a l’ordenament jurídic vigent, són fa-
cultats exclusives de l’ajuntament i són exer-
cides per l’alcalde, sens perjudici dels drets i
les facultats reconeguts als treballadors i tre-
balladores de l’ajuntament per la normativa
vigent en relació amb els seus representants
legals.

La seva aplicació pràctica correspon als res-
ponsables dels diferents departament o àrees
dels àmbits afectats per aquest Conveni.

Article 8
Treballs de categoria diferenciada

D’acord amb la normativa vigent, el personal
al servei de les administracions locals, té dret
a exercir les funcions corresponents a la seva
categoria i lloc de treball. Això no obstant i per
necessitats del servei, se’l podrà destinar pro-
visionalment a l’execució de tasques diferents,
cobrant sempre les retribucions complemen-
tàries corresponents al lloc de treball que re-
alment estigui ocupant o a les circumstàncies
específiques de la nova feina, si aquestes són
superiors a les que percebia en el lloc de tre-
ball d’origen.

Aquesta situació no podrà excedir dels límits
màxims legals permesos, o el temps normal de


