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Maria Puig Ferrer, Tinent d’Alcalde de Recursos Humans, Organització, Atenció Ciutadana 
i Participació, formula la Ple la següent,

PROPOSTA D’ACORD

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 20 d’abril de 2010, va aprovar el text de 
l’Acord/Conveni de condicions de treball dels empleats de l’Ajuntament que es va acordar 
a la Mesa General de Negociació el dia 15 d’abril de 2010.

La Mesa General de Negociació, en la reunió del dia 23 de gener de 2018, acorda 
modificar el redactat d’un article de l’Acord/Conveni, amb l’objectiu d’introduir l’ajust al que 
preveu la normativa quant al límit de realització d’hores de gratificació per serveis 
extraordinaris pel personal funcionari.

Vist l’informe del cap de Recursos Humans i d’Organització.

Atès que la modificació no suposa increment del capítol I, ja que el nou article 57.7 no 
altera cap import ni incrementa cap dotació pressupostària.

Atès que la competència per a l’aprovació dels acords i convenis de condicions de treball o 
de la seva modificació correspon al Ple de l’Ajuntament.

D’acord amb tot el que s’ha exposat, i en aplicació de les competències atribuïdes al Ple 
de l’Ajuntament quant a l’aprovació de la Relació de llocs de treball, es formula la següent 
PROPOSTA D’ACORDS:

PRIMER.- Modificar l’article 57.7 de l’Acord/Conveni de condicions de treball del personal 
al servei de l’Ajuntament de Palamós, amb el redactat que s’indica a continuació:

Art. 57. GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS

7. Els empleats públics municipals vinculats mitjançant contracte laboral, no podran 
superar, en cap cas, el màxim de 80 hores extraordinàries a l’any retribuïdes o la part 
proporcional en contractacions inferiors a l’any. Pel que fa als empleats amb relació 
funcionarial es tendirà a reduir el nombre d’hores, procurant mantenir aquest límit de 80 
hores anuals, excepte que les circumstàncies del servei requereixin la superació del 
mateix.

SEGON.- Enviar aquesta modificació al Departament de Treball a efectes del seu registre i 
publicació.

Còpia. Introduïu el Codi Segur de Validació a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de l’Ajuntament de Palamós.

Codi Segur de Validació 270a4a8859d54e6593f0e1efa496e0b9001

Url de validació https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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