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CONVENIO
O COLECT
TIVO REGULADOR DA
AS CONDIC
CIÓNS DE E
EMPREGO
O DO
PERSO
OAL LABOR
RAL DO CO
ONCELLO DE FOZ

T
TÍTULO
I. DIS
SPOSICIÓN
NS XERAIS

C
CAPÍTULO
I:: ÁMBITO DE APLICACIÓN E VIXENCIA

A
ARTIGO
1.- ÁMBITO
Á
DE
E APLICACIÓ
ÓN.
O acordos que
Os
q
se recolllen neste co
onvenio será
án de aplica
ación ao perssoal laboral, tanto
fixo como
c
temporral, que prestte servizos no
n Concello de
d Foz.
M
Mailo
dispostto anteriormente ao perrsoal laboral temporal co
ontratado no
o marco de plans,
p
progrramas ou acctividades su
ubvencionada
as seralles de
d aplicación
n a totalidade
e do articula
ado do
prese
ente docume
ento nas form
mas previstass no art. 177..2 do R.D.L. 781/86 de a
abril.

A
ARTIGO
2.- ÁMBITO
Á
TEM
MPORAL: DURACIÓN
D
E DENUNCIA
A DO CONV
VENIO.
O presente convenio
c
reg
gulador das condicións
c
de
d emprego do persoal llaboral entra
ará en
vigorr unha vez se
exa publicad
do no Diario Oficial corre
espondente, previa a súa
a aprobación
n polo
Pleno
o da Corpora
ación.
O seu períod
do de vixenccia será, iniccialmente, ata o 1 de xa
aneiro de 20
013. Este pe
eríodo
enten
nderase prorrrogado por anualidadess sempre qu
ue non se fo
ormule denu
uncia, por alg
gunha
das partes,
p
e con
ntinuará en vigor
v
ata que
e se acorde a súa modifficación ou sse aprobe un
n novo
conve
enio.
Á
Ámbalas
parttes conveñen
n en que o presente
p
convenio consid
derarase den
nunciado can
ndo se
formu
ule esta por escrito, e a un mínimo de
d tres mese
es de antelación ao da fifinalización da
d súa
vixen
ncia, ou de calquera
c
dass súas prórrrogas, mome
ento a partirr do que deb
berán iniciarrse as
negociacións parra a fixación
n das cond
dicións do novo convenio que se p
pretenda ap
probar,
oriamente iniiciarse estass negociación
ns dentro do
o mes seguin
nte ao da da
ata de
debendo obrigato
prese
entación do escrito
e
de de
enuncia.

A
ARTIGO
3.- OBXECTO.
O
O presente convenio
c
reg
gula e facilita
a o normal desenvolvem
d
ento das rellacións de trraballo
do pe
ersoal labora
al ao servizo do Concello
o de Foz, ao que lle resu
ulte de aplica
ación, e no que
q se
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inclúe
en, ademaiss dos dereito
os e deberess básicos es
stablecidos na
n vixente lexislación, aq
queles
outro
os resultantess das negociiacións celeb
bradas a tal efecto.
e

A
ARTIGO
4.- CONDICIÓN
C
NS MÁIS BEN
NEFICIOSAS.
S por estab
Se
blecelo así unha futura le
exislación, acordalo
a
a Corporación,
C
ou calquera outra
causa
a legal, resu
ultasen de aplicación
a
co
ondicións má
áis beneficio
osas que as contemplad
das no
prese
ente docume
ento, serán estas
e
as que prevalezan, en substitucción das corrrespondente
es que
figura
an no conven
nio aprobado
o.

A
ARTIGO
5.- IRRENUNCIA
I
IABILIDADE
E E APLICAC
CIÓN DIREC
CTA.
T
Terase
por nula
n
e non fe
eita a renunccia por parte
e dos traballa
adores afecttados de callquera
beneficio estableccido no presente conven
nio colectivo.
P
Para
calquera
ra modificació
ón ou establlecemento de
d novas con
ndicións, será
á imprescind
dible e
obrig
gatoria a pre
evia celebra
ación de ne
egociacións cos/as reprresentantes do Persoall, e a
corre
espondente aprobación
a
plenaria.

A
ARTIGO
6.- CONFLICTIV
C
VIDADE LAB
BORAL.
A
Antes
de ad
doptar algún tipo de me
edida discipliinaria, ou acctitude confllictiva de ca
arácter
colecctivo ou indivvidual, as partes asinante
es do presen
nte convenio
o, compromé
étense a esg
gotar a
vía do
d diálogo, de
entro do prop
pio Concello
o, acudindo, en
e todo caso
o, á Comisió
ón Paritaria que
q se
crea no presente documento, a fin de ana
alizar cada ca
aso concreto
o.

COLECTIVO
C
CAPÍTULO
III: SEGUEME
ENTO E CON
NTROL DO CONVENIO
C
O

A
ARTIGO
7.- COMISIÓN
C
P
PARITARIA
DE CONTROL E SEGU
UEMENTO.
C obxecto de
Co
d analizar e resolver ca
alquera dúbid
da que poida
a xurdir sobrre a interpretación
do prresente convvenio, créase
e unha Comissión paritaria
a de seguem
mento e contrrol.
F
Fíxase
como
o composició
ón desta com
misión: reprresentando á Administra
ación municip
ipal, o
alcald
de-presidentte e en repre
esentación do
os traballado
ores, o comitté de empressa. Contará tamén
t
cun Secretario/a.
S
O Secretario//a, será desig
gnado por Resolución
R
da
a Alcaldía, acctuará con vvoz, pero sen
n voto,
redacctará as acta
as de cada reunión; librrará as certiificacións do
os acordos q
que se adopten, a

C
CONCELL
O DE FOZ
Z (LUGO))
Avd. Álvaro Cunqueiro,
A
C
2 27780 Fo
24
oz (Lugo)
T 982.14 00
Tlf:
0 27 Fax: 98
82.14 16 00

peticiión dos mem
mbros da mesma; e can
ntos outros cometidos llle sexan encomendados
s pola
Comiisión, en rela
ación co prop
pio convenio..
E
Esta
Comisió
ón deberá co
onstituírse no
o prazo de qu
uince días a contar da en
ntrada en vig
gor do
prese
ente docume
ento.
O acordos da
Os
d Comisión adoptaranse
e por unanim
midade dos se
eus membro
os.

A
ARTIGO
8.- FUNCIÓNS
F
D COMISIÓ
DA
ÓN PARITAR
RIA.
S funcións da Comisión
Son
n Paritaria:
•

A interpre
etación do te
exto do conve
enio, na súa aplicación práctica.
p

•

A arbitra
axe, mediacción e conciiliación no tratamento e solución das cuestió
óns e

confliictos de cará
ácter colectivvo que se so
ometan á súa
a consideracción, se as pa
artes discord
dantes
o soliicitan expressamente e a Comisión accepta a funció
ón arbitral e mediadora o
ou conciliado
ora.
•

A vixilanccia do cump
primento collectivo e tota
al do pactad
do no Convvenio, segundo as

oporttunas recome
endacións e interpretació
óns.
•

A denunccia do incump
primento do Convenio.

•

O estudio
o da evolució
ón das relaciións entre as
s partes signa
atarias do Co
onvenio.

•

Ter coñe
ecemento do
os acordos dos
d
órganos
s da Corpora
ación que afecten ao pe
ersoal

atinxiido polo pressente Convenio Colectivo
o.
•

Emitir info
forme, cando
o así lle sexa
a solicitado, en
e relación coas
c
proposta
as de clasific
cación

p
de trraballo, ante
es da súa ap
probación po
olos órganoss competenttes do
e valloración de postos
Conccello de Foz.
•

Calquera
a outra que se
s lle poida atribuír, ao abeiro de disposicións
d
que no futu
uro se

prom
mulguen.

T
TÍTULO
II: DEREITOS E DEBERES

A
ARTIGO
9.- DEREITOS
D
N relativo aos
No
a dereitos do Persoal ao servizo do
d Concello de Foz, esta
arase ao dis
sposto
pola lexislación vixente
v
e ap
plicable ao respecto,
r
as
sí como ao recoñecido expresamen
nte no
ulado do pressente Conve
enio (título III e seguintes)).
articu
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A
ARTIGO
10.-- DEBERES
O empregad
Os
dos públicos do Concello
o de Foz deberán desemp
peñar con diilixencia as ta
arefas
que teñan
t
asigna
adas e velar polos
p
interesses xerais co
on suxeción e observanccia da Constiitución
e do resto do orrdenamento xurídico, e deberán
d
actu
uar con arra
anxo aos seg
guintes princ
cipios:
ntegridade, neutralidade,
n
responsabiilidade, impa
arcialidade, confidencialiidade,
obxecctividade, in
dediccación ao servizo
s
públlico, transpa
arencia, exe
emplaridade, austeridade, accesibiliidade,
eficaccia, honrade
ez, promoció
ón do entorn
no cultural e ambiental, e respecto á igualdade entre
mulle
eres e homes, que inspirran o Código
o de Conduc
cta dos emp
pregados púb
blicos config
gurado
poloss principios éticos
é
e de conduta reg
gulados nos artigos 53 e 54 do Estatuto Básic
co dos
Emprregados Púb
blicos e norm
mativa autonó
ómica de apliicación.

T
TÍTULO
III. PERMANENC
P
CIA E ASIST
TENCIA AO TRABALLO
O

C
CAPÍTULO
I:: XORNADA
A DE TRABA
ALLO

A
ARTIGO
11.-- CALENDAR
RIO LABOR
RAL.
S
Será
de ap
plicación o calendario que se es
stableza an
nualmente p
polos organ
nismos
comp
petentes da Administración Centra
al, da Auton
nómica ou da Local, dentro das súas
respe
ectivas comp
petencias, e que
q afecten ao Concello de Foz.
1 O calenda
1.ario laboral normal
n
que rexerá
r
para o persoal lab
boral do Concello de Foz
z, será
o que
e sexa aprob
bado, deberá
á permanece
er exposto nos taboleiross de anuncio
os de cada Centro
C
de Trraballo.

O servizos que
q por a súa
a peculiarida
ade, teñan qu
ue organizarr o seu traba
allo en turno ou de
2.- Os
ser prestados
p
en
n domingos-ffestivos ou horas
h
nocturrnas, e por tanto, non p
pode acollerrse ao
réxim
me xeral, ela
aboran un ca
alendario esspecial, coa vixencia an
nual e baixo os principio
os de:
iguald
dade, rotació
ón e non disccriminación dos
d traballad
dores.

O calendario
os de turnos elabóranse anualmente e expóñensse no taboleirro de anunciios da
3.- Os
Corpo
oración ante
es do 15 de decembro de
d cada ano
o. Calquera modificación
m
n que se pre
etenda
levarr a cabo no calendario
c
(xxeneral/espe
ecial), deberá
á de ser deb
bidamente m
motivada e fa
acerse
públicca con unh
ha antelación
n mínima de
d 7 días, salvo suposstos derivad
dos de situa
acións
sobre
evidas ou urxxentes.
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A
ARTIGO
12.-- XORNADA LABORAL E HORARIO
O
A xornada orrdinaria de trraballo estab
blécese en 35
5 horas sem
manais que se
erán prestad
das de
luns a venres de 08:00 a 15:0
00 horas.
T
Todo
o perssoal disfrutarrá durante a xornada dunha paussa de trinta minutos, qu
ue se
comp
putará como traballo efecctivo.
C
Consideraras
se tamén com
mo traballo efectivo
e
o tem
mpo que sexxa imprescind
dible para recoller,
orden
nar, e garda--la roupa, materiais
m
e úttiles de traba
allo. A mesm
ma considera
ación terá o tempo
t
utiliza
ado para cu
umprir coas normas de
e seguridade
e e hixiene.. En calque
er caso, o tempo
t
emprregado en ca
ambiarse de roupa, non poderá
p
superrar os 10 min
nutos.
P
Para
o persoal que dessenvolva a súa activida
ade en luga
ares de trab
ballo non fix
xo ou
itinera
rantes, o cóm
mputo da xo
ornada norm
mal comezará
á e rematará
á no lugar d
de recollida ou de
reuniión establecido a tal efeccto.
O traballado
Os
ores que teñ
ñen que face
er garda ou
u retén pola tarde, camb
biarán 7 horras de
garda
a por un día laborable., Cando
C
en officinas se es
stableza xorn
nada festiva, será extens
sible a
tódolo
os centros de
d traballo ao
a persoal dependente
d
do Concello
o. Caso de non ser así pola
naturreza do serviizo ou as súa
as necesidad
des compens
sarase con un
u día de desscanso ou, no
n seu
caso,, económicamente. Na festividade
f
d Santa Ritta, como pattrona da Adm
de
ministración local,
deterrminarase un
n réxime especial de xorn
nada de traba
allo.

A
ARTIGO13.-H
HORARIO.

boral estable
ecido no cará
rácter xeral, será de luns a venres de 08:00 a 15:00
1.- O horario lab
horass. Establecén
ndose un horario de verá
án co respeto
o ao número
o de horas lab
borables anu
uais

o suposto de
e que o perso
oal laboral su
uxeito ao réx
xime xeral, se vise obriga
ado a prestarr
2.- No
servizzos fóra da súa
s xornada laboral e do horario esta
ablecido, com
mpensarásellle con días de
d
desca
anso acumullable ou con indemnizaciións económ
micas (elecció
ón a xuízo da
a AlcaldíaPresiidencia previia petición do
o interesado)).

u marxen de
e flexibilidade
e no horario dun cuarto de
d hora diario
o, que haberrá de
3.- Esstablécese un
recup
perarse no mesmo
m
día. O citado marxxen de flexib
bilidade entén
ndese no prim
imeiro carto de
d
hora e deberá serr recuperado
o á hora de saída,
s
co mesmo tempo que
q o demorrado na entra
ada a
a do período de descanso
o, previsto no
o párrafo antterior.
costa

o caso de qu
ue sexa nece
esario que un
n traballadorr sometido a xornada laboral, deba
4.- No
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presccindir dos seus días de descanso,
d
será preciso qu
ue o Alcalde--Presidente comunique
motivvadamente ta
al eventualid
dade, con 4 días
d
de antela
ación, salvo no suposto q
que este term
mino
non sexa
s
posible por correspo
onderse con situación de
e imposible previsión
p
ou ccausas de
catásstrofe ou cala
amidade púb
blica.

o tempo do traballo
t
comp
putarase de modo que ta
anto ó comen
nzo, como ó final da xorn
nada
5.- No
diaria
a, o traballad
dor atoparase
e no seu possto de traballo
o. Para os trraballadores que desemp
peñen
a súa
a actividade en
e Centros ou
o lugares itiinerantes, o conxunto
c
da xornada norrmal de traba
allo
come
ezará a partirr do lugar de
e recollida ou
u reunión esta
ablecida, tan
nto a entrada
a como á saíída do
traba
allo.

ue polo súa especificidad
e
de teñan turnos especiaiss para a mod
dificación dos
s
6. Oss servizos qu
mesm
mos deberá contarse
c
coa
a previa conssulta coas orrganizacións sindicai

C
CAPÍTULO
III: VACACIÓNS, PERMIS
SOS E LICENCIAS
S
Sen
prexuízo
o da adapta
ación automá
ática que se
e producirá en caso de
e modificació
ón da
lexisllación vixentte en materi
ria de vacaccións, permis
sos e licenzzas queda establecido para
p
o
perso
oal laboral, in
ncluído no ámbito
á
de ap
plicación do presente Co
onvenio, o se
eguinte réxim
me de
licenzzas, vacación
ns e permiso
os.

A
ARTIGO
14.-- LICENZAS
P
Poderán
conccederse licen
nzas nos seg
guintes casos e condición
ns:
-

Por ma
atrimonio, o persoal labo
oral terá dere
eito a unha liicenza retribuída de vinte
e días

mpidos.
naturrais ininterrom
-

Por em
mbarazo, nass condicións e duración previstas
p
na lexislación
l
xxeral.

-

Por assuntos propio
os poderán concederse licenzas se
en retribución
n dunha durración

mulada que non
n poderá exceder
e
de tres
t
meses cada
c
dous anos,
a
a conccesión de licenzas
acum
por asuntos
a
propiios subordina
arase, en tod
do caso, ás necesidades
n
s do servizo.
-

As lice
enzas por en
nfermidade fixaranse
fi
de acordo co réxime
r
da se
eguridade so
ocial a

p
o pe
ersoal labora
al.
que pertenza
-

Poderá
án concede
erse licenzas para a realización de estudoss sobre ma
aterias

acionadas coa
c
administtración pública, previo in
nforme favo
orable do su
uperior
directtamente rela
xerárrquico, deven
ngando o perrsoal laborall as retribució
óns básicas.
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ARTIIGO 15.- VACACIÓNS
1 O persoal laboral terá
1.
á dereito, por ano complleto de serviizos, a goza
ar dunha vac
cación
retrib
buida dun mes
m
natural ou de vinte e dous días hábiles anuais, o
ou aos días
s que
corre
espondan pro
oporcionalme
ente ao temp
po de servizo
os efectivos.
A mesmo, terá dereito
Así
o a un día hábil adicio
onal ao cum
mprir quince anos de se
ervizo,
engadíndose un día hábil máis
m
ao cump
prir os vinte
e, vinte e cin
nco e trinta anos de se
ervizo,
ectivamente, ata un total de vinte e se
eis días hábiiles por ano natural.
n
respe
E
Este
dereito farase efectiivo a partir do
d ano naturral seguinte ao do cump
primento dos
s anos
de se
ervizo sinalad
dos no parág
grafo anterior.
2 Os período
2.
os vacaciona
ais se disfruta
aràn de form
ma obligatoria
a dentro do a
ano natural e ata o
quincce de xaneirro do ano se
eguinte en períodos
p
mín
nimos de cinco días háb
biles consecu
utivos,
semp
pre que os co
orresponden
ntes períodoss vacacionais
s sexan com
mpatibles coa
as necesidad
des do
servizzo.
3 Aos efecto
3.
os previstoss no presentte artigo, no
on se consid
derarán como
o días hábilles os
sábad
dos, sen pre
exuízo das ad
daptacións que
q se establlezan para os horarios esspeciais.
4 No caso de
4.
d que o perríodo de vaca
acións coinc
cida co perm
miso previsto para os sup
postos
de permiso por parto, perm
miso por ado
opción ou ac
collemento, permiso porr paternidad
de, ou
perm
miso por razó
ón da violen
ncia de xéne
ero, a perso
oa interesad
da terá dereiito á fixación
n dun
perío
odo alternativvo.
5 De produciirse baixa co
5.
on anteriorida
ade ao come
ezo das vaca
acións progra
amadas e pe
ersistir
tal sittuación no díía previsto para o comezzo destas, no
on comezarán a computa
arse como tales.
6 O calenda
6.
ario de vacaccións elaborrarase anualm
mente, ténd
dose en contta as necesid
dades
dos servizos,
s
oído
os os órgano
os de represe
entación do persoal.
p
O calendario anual poderrá ser modifiicado tras a solicitude do
os interesado
os, a condiciión de
que non exista oposición fu
undamentada
a en razóns
s obxectivass do servizo
o e non afe
ecte a
eses de terce
eiros no ámb
bito das quen
ndas establecidas.
intere
R
Recoñécese
o dereito á elección
e
do período
p
de vacacións
v
a favor
f
das mu
ulleres xestan
ntes e
a pre
eferencia de elección de
e mulleres e homes con fillas ou fillo
os menores de doce an
nos ou
maiorres depende
entes ao seu coidado.
7 Os permiisos de ma
7.
aternidade, paternidade
p
e lactación
n, así como
o os período
os de
incap
pacidade tem
mporal deriva
ados do emb
barazo, pode
erán acumula
arse ao perío
odo de vaca
acións,
ata lo
ogo da finalizzación do ano natural ao que aquelas
s correspond
dan.
8 As vacació
8.
óns non pode
erán ser com
mpensadas en
e metálico nin
n en todo, n
nin en parte, salvo
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cando
o no transcu
urso do ano prodúzase
p
a extinción da
a relación de
e emprego cco traballado
or/a ou
sexa declarado en situación
n de excede
encia ou suspensión de
e funcións e aínda non
n teña
do ou complletado o goce
e do período
o vacacional.
gozad

A
ARTIGO
16.-- PERMISOS
S
C
Concederans
se permisos polas
p
seguin
ntes causas xustificadas:
x
a Polo falece
a.
emento, acciidente ou en
nfermidade grave
g
dun familiar dentro
o do primeiro
o grao
de co
onsanguinida
ade ou afinid
dade, sete día
as hábiles.
C
Cando
se tra
ate do falece
emento, acccidente ou enfermidade
e
grave dun ffamiliar denttro do
segun
ndo grao de
e consanguin
nidade ou afiinidade, o pe
ermiso será de dous día
as hábiles ca
ando o
sucesso prodúzasse na mesm
ma localidad
de e de cattro días háb
biles cando sexa en distinta
d
localiidade.
b Por traslad
b.
do de domiciilio sen camb
bio de reside
encia, un día
a na mesma localidade e dous
días se hai cam
mbio de locallidade. Se a unidade fa
amiliar está composta p
por dúas ou
u máis
miso será de dous días se
en cambio de
e localidade e de catro se
e existe cam
mbio.
membros, o perm
c Para realizzar funcións sindicais, de
c.
e formación sindical ou de
d representación do pe
ersoal,
nos termos lega
almente esta
ablecidos. Fíxanse
F
20 horas
h
as mensuais
m
de libre dispo
osición
da un dos me
embro do co
omité de em
mpresa. Non terán compu
utadas como
o tales
sindiccal para cad
horass sindicais, to
odas aquelas que se invverten en reu
unións da Me
esa de Nego
ociación, Com
misión
Parita
aria Mixta, e todas aquellas que se re
ealicen por in
niciativa do propio concelllo.
d Para conco
d.
orrer a exam
mes finais e demais
d
probas definitivas de aptitude
e, durante os
s días
da sú
úa celebració
ón, debendo solicitarse con
c 48 horas de antelació
ón e presenta
arse o xustifficante
respe
ecto diso.
e Por lactaciión dun fillo ou filla menor de doce meses,
e.
m
a tra
aballadora te
erá dereito a unha
hora de ausenciia do traballlo, que pod
derá dividir en dúas fra
accións. Estte dereito poderá
p
u
redución
n da xornada
a normal en media hora ao comezo e final da xorrnada,
substtituírse por unha
ou nu
unha hora ao
o comezo ou
u final da xorn
nada. Este dereito
d
poderrá ser exercid
do indistintam
mente
por un
u ou outro dos
d proxenito
ores, no caso
o de que amb
bos traballen
n.
Ig
gualmente, poderá substituírse o tempo de la
actación por un permisso retribuído
o que
acum
mule en xorrnadas comp
pletas o tem
mpo corresp
pondente, ou
o por un ccrédito de horas,
h
podéndose aprovveitar, en am
mbos os caso
os, en calque
era momento
o, despois do
o goce do pe
ermiso
de maternidade.
A cantidade de
d horas inclluídas no cré
édito será o resultado
r
de contabilizarr o total de ho
oras a
que se
s tería dereito se se disp
puxese do permiso de la
actación na súa
s modalida
ade dunha ho
ora de
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ausen
ncia.
E
Este
permiso
o incrementarrase proporccionalmente nos
n casos de
e parto múltip
iple.
N supostoss de adopció
Nos
ón ou acolle
emento, este
e dereito com
mputarase d
durante o pri
rimeiro
ano desde
d
a reso
olución xudiciial ou administrativa de adopción
a
ou acollemento
o.
f.. Por nacem
mento de fillos prematuros ou que por calquera outra causa d
deban perma
anecer
hospiitalizados a continuación
n do parto, o traballado
or/a terá derreito a ausen
ntarse do trraballo
duran
nte un máxim
imo de dúass horas diarrias, percibin
ndo as retrib
bucións ínteg
gras. Así me
esmo,
terán
n dereito a re
educir a súa xornada
x
de traballo ata un
u máximo de
d dúas hora
as, coa dimin
nución
propo
orcional das súas retribuccións.
g Por razónss de garda legal, cando
g.
o o persoal laboral teña
a ao coidad
do directo a algún
meno
or de doce anos,
a
unha persoa
p
maiorr que requira
a especial de
edicación ou
u unha perso
oa con
disca
apacidade qu
ue non dese
empeñe actiividade retrib
buída, terá dereito a un
nha redución
n dun
terzo ou un medio
o da xornada
a de traballo,, coa diminuc
ción proporccional das súas retribució
óns.
T
Terá
o mesm
mo dereito o persoal lab
boral que pre
recise encarg
garse do co
oidado directto dun
familiiar ata o se
egundo grao
o de consan
nguinidade ou
o afinidade
e que, por razóns de idade,
i
accid
dente ou enfe
ermidade, no
on poida vale
erse en por si
s e non dese
empeñe activvidade retribu
uída.
h As traballa
h.
adoras emba
arazadas terá
án dereito a ausentarse do traballo p
para a realiz
zación
de exxames prena
atais e técn
nicas de prep
paración ao
o parto polo tempo nece
esario para a súa
prácttica e previa xustificación
n da necesid
dade de realiz
zación das mesmas
m
den
ntro da xorna
ada de
traba
allo.
i. As traballa
adoras terán dereito a un
n permiso re
etribuído para
ra tratamento
os de fecund
dación
mpo necesa
ario para a súa práctic
ca, con avisso previo e xustificació
ón da
asistiida polo tem
necessidade de re
ealización de
entro da xorn
nada de trab
ballo. Se fose
e necesario o desprazam
mento,
o perrmiso será de
e dous días.
j. Para acom
mpañar ao seu
s
cónxuxe
e ou parella
a en análog
ga relación d
de afectivida
ade a
mentos de fe
ecundación asistida,
a
exa
ames prenattais e técnica
as de preparración ao pa
arto, o
tratam
perso
oal laboral terá
t
dereito a un perm
miso retribuíd
do en idéntiicos termos e condición
ns de
exerccicio que os previstos
p
parra estes perm
misos.
k Nos suposstos de accid
k.
dente ou enfermidade moi
m grave do
o cónxuxe, p
parella en an
náloga
relaciión de afe
ectividade, familiares
f
e primeiro grao, acolllidos/acollida
en
as ou fam
miliares
conviivientes, e para
p
atender ao seu co
oidado, o pe
ersoal laborral terá dere
eito a un pe
ermiso
retrib
buído, cuxa duración
d
máxxima será de
e trinta días naturais. Ca
ada accidentte ou enferm
midade
xerarrá un único permiso,
p
que
e, dentro da
a duración máxima
m
de triinta días, po
oderá utilizarrse de
xeito separado ou
u acumulada
a.
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l. Por ser pre
eciso atende
er ao coidado dun familia
ar de primeirro grao, o pe
ersoal labora
al terá
ornada labora
al, con caráccter retribuíd
do, por
dereiito a solicitarr unha reducción de ata o 50% da xo
razón
ns de enferm
midade moi grave
g
e polo prazo
p
máxim
mo dun mes, prorrogable en circunsta
ancias
excep
pcionais e atendendo
a
á extrema gravidade
g
da
a enfermidad
de padecida
a, ata un pe
eríodo
máxim
mo de dous meses.
S houbese máis dun tittular deste dereito
Se
d
polo mesmo feito
o causante, o tempo de
e goce
desta
a redución poderá
p
prorra
atearase enttre eles, resp
pectando, en
n todo caso,, o prazo máximo
dun mes
m ou, no seu
s caso, o de
d dous mese
es.
m Para acudiir a consultass, tratamento
m.
os e explorac
cións de tipo
o médico durrante a xorna
ada de
traba
allo, os/as tra
aballadores/a
as terán dere
eito a un perm
miso polo tem
mpo necesarrio, a condiciión de
que non
n se poida
a acudir fóra da xornada laboral, deb
bendo xustificcarse cos pa
artes de asistencia
e con
nsulta.
n O persoal laboral terá dereito a ausentarse pa
n.
ara acompañar ás revissións médica
as aos
fillos e fillas e ass persoas maiores
m
ao seu
s
cargo polo tempo necesario,
n
co
on aviso pre
evio e
xustifficación da necesidade
n
d realización
de
n dentro da xornada
x
de trraballo.
2 Poderá co
2.
oncederse pe
ermiso polo tempo indis
spensable pa
ara o cumpri
rimento dun deber
inesccusable de ca
arácter públiico ou persoa
al e por debe
eres relacion
nados coa co
onciliación da vida
familiiar e laboral, debendo accreditarse do
ocumentalme
ente o motivo
o e tempo invvestido.
3 Poderá diisporse de ata
3.
a nove día
as ao ano, como
c
máxim
mo, de perm
miso para as
suntos
perso
oais sen xusstificación, attendendo se
empre ás necesidades do
d servizo. A
Así mesmo, terase
t
dereiito ao goce de
d dous días adicionais ao
a cumprir o sexto trienio
o (bienio), qu
ue se increme
entará
nun día
d adicional por cada trie
enio (bienio) cumprido a partir do oita
avo.
C
Cando
non sexa
s
posible
e o disfrute do
d referido permiso
p
ante
es da finalizzación do mes
m de
decem
mbro do ano
o en curso , poderase
p
dissfrutar durantte o mes de xaneiro do a
ano seguinte..
4 En todo ca
4.
aso, concede
eranse os perrmisos seguiintes:
a Permiso por
a.
p parto: te
erá unha du
uración de dezaseis
d
se
emanas inintterrompidas. Este
perm
miso ampliara
ase en dúas semanas má
áis no supos
sto de discap
pacidade do fillo ou filla, e por
cada fillo a partir do segundo
o, nos suposttos de parto múltiple. O permiso
p
disttribuirase a opción
o
aballadora se
empre que seis
s
semanass sexan inme
ediatamente posteriores ao parto. En
n caso
da tra
de fa
alecemento da
d nai, o outtro proxenito
or poderá fac
cer uso da to
otalidade ou
u, no seu cas
so, da
parte
e que reste do
o permiso.
N entanto o anterior, e sen
No
s prexuízo
o das seis semanas inme
ediatas poste
eriores ao pa
arto de
desca
anso obrigattorio para a nai, no casso de que am
mbos os pro
oxenitores trraballen, a nai,
n ao
inicia
arse o períod
do de descan
nso por mate
ernidade, pod
derá optar po
or que o outrro proxenitorr goce
dunha parte dete
erminada e in
ninterrompida
a do período
o de descansso posterior ao parto, se
exa de
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forma
a simultánea
a ou sucesiva
a co da nai. O outro prox
xenitor poderá seguir gozando do pe
ermiso
de maternidade
m
in
nicialmente cedido,
c
aínd
da que no mo
omento prevvisto para a rreincorporaciión da
nai ao
o traballo essta atópese en
e situación de
d incapacid
dade tempora
al.
N casos de
Nos
e goce simulltáneo de pe
eríodos de de
escanso, a suma
s
dos me
esmos non poderá
p
exced
der das deza
aseis seman
nas ou das que correspon
ndan en casso de discapa
acidade do fillo
f
ou
filla ou
o de parto múltiple.
m
E
Este
permiso
o poderá gozarse
g
a xornada
x
com
mpleta ou a tempo p
parcial, cand
do as
necessidades do servizo
s
o perrmitan, e noss termos que regulamenta
ariamente se
e determinen
n.
N casos de
Nos
d parto prem
maturo e naqueles en que,
q
por calq
quera outra causa, o ne
eonato
haxa de permane
ecer hospitallizado a continuación do parto, este permiso amp
pliarase en tantos
t
c
o neon
nato atópese
e hospitalizad
do, cun máxiimo de trece semanas ad
dicionais.
días como
D
Durante
o go
oce deste permiso poderrase participa
ar nos curso
os de formacción que convoque
a adm
ministración.
b Permiso por adopción ou acolleme
b.
ento, tanto preadoptivo
p
como perma
anente ou simple:
terá unha
u
duració
ón de dezasseis semana
as ininterrom
mpidas. Este permiso am
mpliarase en
n dúas
sema
anas máis no
o suposto de
e discapacid
dade do menor adoptado
o ou acollido e por cada fillo, a
partirr do segundo
o, nos suposttos de adopcción ou acolle
emento múlttiple.
O cómputo do
d prazo contarase a eleccción do laboral, a partirr da decisión
n administratiiva ou
xudiccial do acolle
emento ou a partir da ressolución xudiicial pola que
e se constitú
úa a adopción
n, sen
que en
e ningún caso
c
un messmo menor poida dar dereito
d
a va
arios período
os de goce deste
perm
miso.
N caso de que ambos os proxenittores traballe
No
en, o permisso distribuira
ase a opción dos
intere
esados, que
e poderán gozalo
g
de fo
orma simultá
ánea ou su
ucesiva, sem
mpre en perríodos
ininte
errompidos.
N casos de
Nos
e goce simulltáneo de pe
eríodos de de
escanso, a suma
s
dos me
esmos non poderá
p
exced
der das deza
aseis seman
nas ou das qu
ue correspon
ndan en caso de adopció
ón ou acollem
mento
múltip
ple e de disccapacidade do
d menor ado
optado ou ac
collido.
E
Este
permiso
o poderá gozarse
g
a xornada
x
com
mpleta ou a tempo p
parcial, cand
do as
necessidades do servizo
s
permítano, e nos termos que regulamenta
ariamente se
e determinen.
S fose nece
Se
esario o desp
prazamento previo dos proxenitores
p
ao país de o
orixe do ado
optado
ou accollido, nos casos
c
de ado
opción ou accollemento in
nternacional, terase dere
eito, ademais
s, a un
perm
miso de ata trres meses de
e duración, e durante estte período pe
ercibiranse e
exclusivamen
nte as
retrib
bucións básiccas, podend
do gozarse de
d forma frac
ccionada, se
empre que non se superren os
tres meses.
m
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C indepen
Con
ndencia do permiso
p
de ata
a tres mese
es previsto no
n parágrafo
o anterior e para
p
o
supossto contemp
plado en devvandito parágrafo, o perrmiso por ad
dopción ou a
acollemento, tanto
pread
doptivo com
mo permanen
nte ou simp
ple, poderá iniciarse ata
a catro se
emanas ante
es da
resolu
ución xudicia
al pola que se
s constitúa a adopción ou
o a decisión
n administrativa ou xudic
cial do
acolle
emento.
D
Durante
o go
oce deste permiso poderrase participa
ar nos curso
os de formacción que convoque
a Adm
ministración.
O supostoss de adopción ou acollem
Os
mento, tanto preadoptivo como perm
manente ou simple,
previsstos neste artigo serán os que así
a se esta
ablezan na normativa de aplicació
ón na
Comu
unidade Auttónoma de Galicia, deb
bendo ter o acollementto simple un
nha duración
n non
inferio
or a un ano.
c Permiso po
c.
or paternidad
de polo nace
emento, acolllemento ou adopción du
un fillo ou filla
a: terá
unha duración de
e vinte e novve días naturrais, que goz
zará o pai a partir da da
ata de nacem
mento,
ecisión adm
ministrativa ou
u xudicial de
e acollemen
nto ou da resolución xud
dicial pola que
q
se
da de
consttitúa a adopcción. En casso de parto, acollemento
o ou adopció
ón múltiple, o permiso se
erá de
trinta e cinco díass naturais.
N
Nos
supostoss de adopciión ou acolle
emento, se ambos os proxenitores
p
fosen perso
oal ao
servizzo do Concello de Foz,, o permiso poderá disttribuírse a opción
o
dos iinteresados, quen
poderán gozalo de forma simultánea
s
ou sucesiva
a, sempre en
e períodoss ininterromp
pidos,
respe
ectando en to
odo caso o prazo
p
de dura
ación.
E
Este
permiso
o é independ
dente do goce
e compartido
o dos permissos previstoss nos apartad
dos a)
e b).
A nai poderá
á gozar deste
e permiso de
d paternidad
de a continu
uación dos p
permisos pre
evistos
nos apartados
a
a) e b) nos sup
postos seguiintes:
-

o o pai faleza
a antes da utiilización ínte
egra de devan
ndito permisso.
Cando

-

Se a filliación paterrna non estivvese determin
nada.

-

Cando
o os proxeniitores non estivesen
e
ca
asados nin estivesen
e
un
nidos de feiito en

oga relación de afectivida
ade.
análo
-

o en resolució
ón xudicial ditada
d
en pro
oceso de nullidade, separración ou div
vorcio,
Cando

ado antes da utilización do
d permiso, se
s recoñece á nai a gard
da do fillo ou filla recentem
mente
inicia
nado.
-

posto de matrimonio de mulleres
m
ou de unións de
d feito en an
náloga relaciión de
No sup

s unha delas a nai bio
olóxica, a qu
ue non o sexxa terá dere
eito ao permiiso de
afectiividade, ao ser
paterrnidade nos termos
t
fixado
os neste apa
artado.
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N casos prrevistos nos apartados a),
Nos
a b) e c), o tempo transcorrido durante o goce destes
d
perm
misos compu
utarase com
mo de servizzo efectivo para todos os efectoss, garantíndo
ose a
plenittude de dere
eitos económ
micos do pe
ersoal labora
al durante to
odo o períod
do de duraciión do
perm
miso, e, no se
eu caso, durrante os perríodos posteriores ao go
oce do mesm
mo, se, de acordo
a
coa normativa
n
de
e aplicación, o dereito a percibir allgún concep
pto retributivo
o determínase en
funció
ón do períod
do de goce do
d permiso.
O traballado
Os
ores que fixxesen uso do
d permiso por
p parto ou
u maternidad
de, paternida
ade e
adopción ou accollemento terán
t
dereito
o, unha ve
ez finalizado
o o período
o de permiiso, a
egrarse ao seu
s
posto de
e traballo no
os termos e condicións que non lle
es resulten menos
m
reinte
favorrables ao gocce do permisso, así como
o a beneficiarrse de calqu
uera mellora n
nas condició
óns de
traba
allo a que puiidesen ter de
ereito durante
e a súa ause
encia.
d Permiso po
d.
or razón de violencia
v
de xénero sobrre o persoal laboral:
l
as fa
altas de asistencia
do pe
ersoal labora
al víctima da
a violencia do
d xénero, to
otais ou parcciais, terán a consideraciión de
xustifficadas polo
o tempo e nas
n
condición
ns en que así
a o determ
minen os se
ervizos socia
ais de
atencción ou de sa
aúde, segund
do proceda.
A mesmo, o persoal la
Así
aboral víctim
ma de violencia de xéne
ero, para faccer efectiva a súa
prote
ección ou de
ereito á asisstencia socia
al integral, terá dereito á redución
n da xornada
a coa
dimin
nución propo
orcional da retribución
r
o á reorden
ou
nación do te
empo de trab
ballo, a trav
vés da
adaptación do ho
orario, da ap
plicación do horario flex
xible ou douttras formas de ordenaciión do
dan serlles de
d aplicación
n, nos term
mos que parra estes sup
postos
tempo de traballlo que poid
bleza a Admiinistración da
a Comunidad
de Autónoma
a de Galicia.
estab

A
ARTIGO
17.-- RÉXIME DE
E LICENZAS
S POR ENFE
ERMIDADE
A enfermida
As
ades que im
mpidan o norrmal desemp
peño das fun
ncións públiccas darán lu
ugar a
licenzzas de ata tres meses cada ano natural,
n
con plenitude de
e dereitos e
económicos. Ditas
licenzzas poderán prorrogarse por período
os mensuais, devengando
o só as retrib
bucións básic
cas.
T
Tanto
inicialm
mente como para
p
solicitarr a prórroga deberá acre
editarse a enffermidade e a non
proce
edencia da xubilación
x
porr inutilidade física.
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T
TÍTULO
IV: ACCESO,
A
PR
ROVISIÓN E EXTINCIÓN
N DO CONT
TRATO DE T
TRABALLO

C
CAPÍTULO
I.. ACCESO E PROVISIÓN
A
ARTIGO
18.-- ACCESO
T
Todos
os cid
dadáns teñen
n dereito ao acceso ao emprego
e
púb
blico de aco
ordo cos prin
ncipios
consttitucionais de
e igualdade, mérito e cap
pacidade, e de
d acordo co
o previsto na
a Lei 7/2007 de 12
de abril, pola qu
ue se aprob
ba o Estatutto Básico dos
d
Emprega
ados Público
os e no res
sto do
namento xurrídico.
orden

oncello de Foz
F seleccion
nará ao seu persoal labo
oral mediantte procedem
mentos nos que
q se
O Co
garan
ntan os priincipios con
nstitucionais antes exp
presados, assí como oss establecid
dos a
contin
nuación:
a
a.

Publicidade das convocatoria
c
s e das súas
s bases.

b
b.

Transsparencia.

c
c.

Imparrcialidade e profesionalid
p
dade dos me
embros dos órganos
ó
de sselección.

d
d.

Indep
pendencia e discrecionaliidade técnica
a na actuació
ón dos órgan
nos de selec
cción.

e
e.

Adeccuación entre
e o contido dos proceso
os selectivoss e as funccións ou tare
efas a

desen
nvolver.
f..

Axilid
dade, sen pre
exuízo da ob
bxectividade, nos proceso
os de selección.

P
Para
poder participar noss procesos se
electivos serrá necesario reunir os seg
guintes requ
uisitos:
a
a.

Ter a nacionalidad
n
de española, sen prexuíz
zo do dispossto no artigo 57 da Lei 7/2007
7

no qu
ue respecta ao
a acceso ao
o emprego público
p
dos nacionais
n
dou
utros estadoss.
b
b.

Posuírr a capacidad
de funcional para o desem
mpeño das tarefas.
t

c
c.

Ter cu
umpridos dezzaseis anoss e non exce
eder, no seu
u caso, da idade máxim
ma de

xubila
ación forzosa. Só por Le
ei poderá esstablecerse outra
o
idade máxima, disstinta da idade de
xubila
ación forzosa
a, para o accceso ao emp
prego público
o.
d
d.

Non ser separado
o mediante expediente disciplinario do servizo de calquerra das

Admiinistracións Públicas ou
u dos órgano
os constituc
cionais ou esstatutarios d
das Comunid
dades
Autón
nomas, nin atoparse en
n inhabilitaciión absoluta
a ou especia
al para emp
pregos ou cargos
c
públiccos por reso
olución xudiccial, para o acceso ao corpo ou esscala de fun
ncionario, ou
u para
exerccer funcións similares ás que desem
mpeñaban no
n caso do persoal labo
oral, no que
e fose
separrado ou inha
abilitado. No caso de serr nacional do
outro Estado
o, non atoparrse inhabilita
ado ou
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en sittuación equiivalente nin ser
s sometido
o a sanción disciplinaria
d
o equivalen
ou
nte que impid
da, no
seu Estado,
E
nos mesmos
m
term
mos o acceso
o ao empreg
go público.
e
e.

Posuírr a titulación esixida.

A
ARTIGO
19.-- OFERTA DE
D EMPREGO PÚBLICO
O.
A
Aplicaranse
n oferta de emprego
na
e
púb
blico os segu
uintes criterio
os:
O postos de traballo dotados pressupostariame
Os
ente, que no
on sexan su
usceptibles de
d ser
cuberrtos por pe
ersoal do Concello,
C
con
nstituirán a oferta de emprego público, unha
a vez
conse
ensuada na Mesa de Negociación,
N
se, ao que dispoña
d
a Le
ei de Orzam
mentos
axustándos
Xeraiis do Estado, cada ano.
N oferta de emprego pú
Na
úblico deberá
á figurar o nú
úmero porcen
ntual que a llexislación vixente
v
reserrve a persoa
as con minussvalía de accordo co disp
posto no arttigo seguinte
e, especificando a
denominación e característica
c
as das praza
as.

A
ARTIGO
20.-- PERSONAS
S CON DISC
CAPACIDAD
DE
N ofertas de
Nas
d emprego público rese
ervarase unh
ha cota non inferior
i
ao cin
nco por centto das
vacan
ntes para se
er cubertas entre perso
oas con disc
capacidade, considerand
do como talles as
definiidas no apa
artado 2 do artigo 1 da
a Lei 51/200
03, de 2 de
e decembro, de igualdad
de de
oporttunidades, non discrimin
nación e accesibilidade universal
u
dass persoas co
on discapaciidade,
semp
pre que su
uperen os procesos selectivos
s
e acrediten a súa disscapacidade e a
comp
patibilidade co
c desempeñ
ño das tarefa
fas, de modo
o que progre
esivamente sse alcance o dous
por cento
c
dos efe
ectivos totais en cada Adm
ministración Pública.
O Concello adoptará ass medidas precisas
p
parra establece
er as adapta
acións e ax
xustes
razoa
ables de tem
mpos e medio
os no processo selectivo e, unha vezz superado d
devandito pro
oceso,
as ad
daptacións no posto de trraballo ás ne
ecesidades das
d persoas con
c discapaccidade.

A
ARTIGO
21.-- ÓRGANOS
S DE SELEC
CCIÓN.
O órganos de selección
Os
n serán cole
exiados e a súa compo
osición debe
erá axustarse aos
princiipios de imparcialidade e profesionallidade dos seus
s
membro
os, e tendera
ase, así mes
smo, á
parid
dade entre muller e home
e.
O persoal de
e elección ou
o de design
nación polític
ca, os funciionarios inte
erinos e o pe
ersoal
eventtual non pod
derán formar parte dos órrganos de se
elección.
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A pertenza aos órganos de seleccción será sempre
s
a títtulo individu
ual, non pod
dendo
osten
ntarse esta en
e representa
ación ou por conta de nin
nguén.
A
ARTIGO
22.-- SISTEMAS
S SELECTIVO
VOS.

s
terrán carácter aberto e garrantirán a lib
bre concorren
ncia, sen pre
exuízo
1. Oss procesos selectivos
do esstablecido pa
ara a promocción interna e das medid
das de discrim
minación positiva previsttas no
EBEP
P e demais normativa
n
de
e aplicación.
O órganos de selecciión velarán polo cump
Os
primento do
o principio de igualdad
de de
oporttunidades en
ntre sexos.
2 Os sistem
2.
mas selectivvos de perssoal laboral fixo serán os de opo
osición, conc
cursooposiición, ou con
ncurso de valloración de méritos.
m
3 Os proce
3.
edementos de
d selección coidarán es
specialmente
e a conexión entre o tip
po de
proba
as a supera
rar e a ade
ecuación ao
o desempeñ
ño das tare
efas dos po
ostos de trraballo
convo
ocados,

inccluíndo,

no
o

seu

casso,

as

pro
obas

práctiticas

que

sexan

pre
ecisas.

As prrobas poderá
án consistir na
n comproba
ación dos co
oñecementoss e a capacid
dade analític
ca dos
aspira
rantes, expre
esados de fo
orma oral ou escrita, na realización
r
d exercicioss que demos
de
stren a
posessión de habiilidades e de
estrezas, na comprobaciión do domin
inio de lingua
as estranxeiiras e,
no se
eu caso, na superación
s
d probas físiicas.
de
4 Os processos selectivos que inclúa
4.
an, ademais das precepttivas probas de capacida
ade, a
valora
ración de méritos
m
dos aspirantes só poderán
n outorgar a devandita valoración unha
puntu
uación propo
orcionada qu
ue non determ
rminará, en ningún
n
caso, por si mesm
ma o resulta
ado do
proce
eso selectivo
o.
5 Para aseg
5.
gurar a obxe
ectividade e a racionalid
dade dos prrocesos sele
ectivos, as probas
p
poderán complettarse coa su
uperación de
e cursos, de períodos de prácticass, coa expo
osición
a realización
n de entrev
vistas.
curriccular polos candidatos, con probas psicotécnicas ou coa
Igualm
mente poderrán esixirse recoñeceme
r
ntos médicos.
6 A efectos de
6.
d dar cump
primento á no
ormalización
n do idioma galego
g
na Ad
dministración
n local
galeg
ga e garantirr o dereito do
os administra
ados ao uso
o da lingua propia
p
de Galicia nas rela
acións
coa Administració
A
ón pública no
o ámbito da Comunidade
e Autónoma de Galicia, e en cumprim
mento
da ob
brigación de promover o uso normall do galego por
p parte do
os poderes p
públicos de Galicia
G
que determina
d
o artigo 6.3 da
d Lei de No
ormalización Lingüística nas probas selectivas que
q se
realiccen para o acceso
a
a prrazas de perrsoal laborall deste Concello, terá q
que demostrrase o
coñeccemento do idioma galeg
go
7 Os órgano
7.
os de seleccción non po
oderán propor o acceso
o á condició
ón de labora
al dun
núme
ero superior de aprobad
dos ao de prazas
p
conv
vocadas, exccepto cando así o prev
vexa a

C
CONCELL
O DE FOZ
Z (LUGO))
Avd. Álvaro Cunqueiro,
A
C
2 27780 Fo
24
oz (Lugo)
T 982.14 00
Tlf:
0 27 Fax: 98
82.14 16 00

propiia convocatoria.

ARTIIGO 23.- PR
RINCIPIOS E PROCED
DEMENTOS PARA A PROVISIÓN
P
DE POSTO
OS DE
PERS
SOAL LABO
ORAL FIXO
1 A provisiión de posttos de trab
1.
ballo no Co
oncello de Foz levarasse a cabo polos
proce
edementos de
d concurso e de libre designación
d
con
c convoca
atoria pública
a de conform
midade
co qu
ue determine
en as relación
ns de postoss de traballo en atención á natureza d
dás súas funcións.
2 Tamén se
2.
erán de ap
plicación ao Concello de
d Foz outrros sistemass de provis
sión e
mobillidade previsstos na norm
mativa de funcción pública aplicable ás entidades lo
ocais.
A bases e convocatori
As
rias serán publicadas
p
a través doss medios q
que resulten máis
axeita
ados e, en to
odo caso, no
o taboleiro do
o Consistoria
al. O anuncio
o da convoccatoria inserta
arase,
así mesmo,
m
no Boletín Oficiall da Provinciia de Lugo, ou
o no seu ca
aso, nun xorn
nal, cando menos,
m
de ám
mbito provinccial. As base
es conterán necesariame
n
nte:
1 O posto que
1.
q se convo
oca.
2 Os requissitos esixidoss para o seu desempeño
2.
o.
3 O prazo de presenta
3.
ación de soliicitudes, que
e en ningún caso poderá
á ser inferiorr a 15
días hábiles,
h
conttados a partiir da súa pub
blicación.
4 Baremo.-- Méritos (pa
4.
ara a fase de
d concurso
o de méritoss cando procceda) avalia
aranse
como
o tales:
•

A
Antigüidade
n desempe
no
eño de posto
os de traballlo na Admin
nistración Pú
ública,

uera que fose
e o seu caráccter.
calqu
•

C
Cursos
de fo
ormación e perfeccionam
p
mento (relacio
onados semp
pre coas fun
ncións

osto ó que asspira).
do po
•

T
Titulacións
accadémicas superiores,
s
excluíndo
e
as que serviron
n para obterr outra

mplementariass das que se
s esixen para
p
o accesso ó grupo relacionadas con
superrior ou com
funció
óns propiass do posto de traballo
o e outras homologad
das por org
ganismos officiais,
relaciionados coass funcións prropias do po
osto.
•

C
Coñecemento
o do idioma galego en niiveis superio
ores ao esixid
dos para o acceso
a

aza..
a pra
•

P
Poderase
inccluír asi mesm
mo unha enttrevista e/ou test psicotécnico para valorar
v

neidade para
a o desempe
eño do posto
o de traballo que
q se convvoca para a ssúa provisión
n.
a idon
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•

N caso de empate,
No
e
terá
á preferencia
a para que llle sexa adxu
udicado o po
osto ó

o
maiior puntuació
ón polo aparttado primeiro
o e, de persis
istir o empate
e, terá preferrencia
que obtivese
o de maior idade..
3 O Concelllo de Foz promoverá
3.
p
p
procedement
tos de funcio
onarización dos traballa
adores
laborrais nos term
mos e condicción fixadoss no Estatuto
o Básico do Empregado
o Público e a súa
norm
mativa de dessenvolvemen
nto.
A
ARTIGO
24.-- POSTOS DE
D TRABALL
LO DE SEGU
UNDA ACTIIVIDADE
P razóns da
Por
d saúde ou idade os tra
aballadores/a
as poderán prestar
p
os se
ervizos dentrro dun
posto
o de traballo adecuado a súa condició
ón.
O Concello, a proposta da Comisión
n Paritaria Mixta,
M
poderá
á crear posttos de traba
allo de
segun
nda actividade nos servvizos que cubrirá o perso
oal adscrito ó propio servizo ou a outros,
o
previo
o informe do
os servizos médicos esspecializados
s se se considerase necesario, tendo en
conta
a a idade e o estado físico do traballador/a
a. En todo caso, estess destinos serán
volun
ntarios.Recoñ
ñecese a po
osibilidade de
e obtar a un posto de tra
aballo de se
egunda activiidade,
conse
ervando as súas retribu
ucións integra
as, ós traballadores mun
nicipais cunh
ha idade igu
ual ou
superrior a 55 an
nos ou minú
úsvalia recoñ
ñecida que o incapacite para o dessenvolvemen
nto do
posto
o de traballo
o e que asíí o solicite. Sempre que
e exista disp
poñibilidade de postos e non
podendo permane
ecer nesta situación
s
unh
ha vez cumprran 65 anos e poidan xub
bilarse.

C
CAPÍTULO
III. EXTINCIÓN DO CONT
TRATO DE TRABALLO
T
A
ARTIGO
25. EXTINCIÓN
N DO CONTR
RATO DE TR
RABALLO
O contrato de
e traballo fixo
o ou tempora
al extinguiras
se nos supo
ostos estable
ecidos no artiigo 49
do Esstatuto dos Traballadores
T
s.
A
ARTIGO
26. XUBILACIÓ
X
ÓN
E materia de
En
e xubilación do persoal laboral
l
estarrase ao dispo
osto na norm
mativa labora
al e de
Segu
uridade Socia
al que lle ressulte de aplicación.
E particularr, os traballladores/as do
En
d Concello
o poderán optar
o
polas modalidade
es de
xubila
ación parcia
al e xubilació
ón anticipad
da nos termo
os previstoss no Real D
Decreto Lexis
slativo
1/199
94, do 20 de
e xuño, polo
o que se aproba o Textto Refundido
o da Lei Xerral de Segurridade
Socia
al e demais nomativa
n
apllicable ao pe
ersoal labora
al ao servizo das Corpora
acións Locais
s e da
Lei 7//2007 de 12 de abril do Estatuto
E
Básico do Empre
regado Públicco.
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T
TÍTULO
V.- FORMACIÓN
F
N E CAPACIITACIÓN PR
ROFESIONA
AL

A
ARTIGO

2
27.-

FORM
MACIÓN,

PERFECCIIONAMENTO
O

E

ES
SPECIALIZA
ACIÓN

PROF
FESIONAL.
A PROMOC
A.CIÓN E ESPE
ECIALIZACIÓN PROFES
SIONAL.
O persoal te
erá dereito a ver facillitada a rea
alización de estudios p
para obter títulos
acadé
émicos ou prrofesionais e realizar currsos de perfe
eccionamento profesiona
al.
B CURSOS
B.S DE FORMA
ACIÓN:
O Concello promoverá
p
a capacitació
ón profesion
nal de perso
oal ó seu se
ervizo media
ante a
imparrtición de cu
ursiños de ca
apacitación profesional,
p
que de espe
ecialización, a de ser po
osible,
dentrro da xornada
a laboral.
D tódalas co
De
omunicacións de imparticción de cursiiños recibida
as no Concelllo darase tra
aslado
ós diistintos centrros de traba
allo, co obxe
ecto dunha máis
m
ampla difusión entr
tre o persoall e os
seus delegados.
O persoal qu
ue desexe asistir
a
a alg
gún destes cursos
c
debe
erá solicitalo mediante escrito
e
dirixid
do á Alcaldía
a.
P
Para
a asisttencia a currsos será necesaria
n
a conformidad
de do Xefe de Servizo
o, e a
autorrización da Alcaldía
A
que
e deberá va
alorar as ne
ecesidades do
d servicio, a disponibiilidade
orzam
mentaria e a necesarida
ade e conven
niencia do curso
c
de form
mación. O C
Concello abo
oará a
matríícula e os gastos
g
de desprazamen
d
nto, así com
mo as dietass por manuttención na contía
c
legalm
mente establecida.
C GARANT
C.TÍA DE IGUAL
LDADE DE OPORTUNID
O
DADES:
O Alcalde/ssa ou Concelleiro/a Delegado/a de persoal deste
O/a
e Concello xu
unto co Com
mité de
Emprresa garanttirán que se
s respecte en todo momento
m
o principio d
de igualdad
de de
oporttunidades no
o acceso ós curso de fo
ormación, sen
n prexuízo das
d accións de discrimin
nación
positiiva previstass pola lexislación vixente para promov
ver a realización efectiva
a dos principios de
iguald
dade efectiva
a entre home
es e mulleress e conciliac
ción da vida familiar
f
e lab
boral.

C
CONCELL
O DE FOZ
Z (LUGO))
Avd. Álvaro Cunqueiro,
A
C
2 27780 Fo
24
oz (Lugo)
T 982.14 00
Tlf:
0 27 Fax: 98
82.14 16 00

T
TÍTULO
VI. SISTEMA
S
RE
ETRIBUTIVO
O E MELLOR
RAS SOCIAIIS E ASISTE
ENCIA XURÍÍDICA

C
CAPÍTULO
I..- SISTEMA RETRIBUTIIVO.

A
ARTIGO
28.-- PRINCIPIO
OS XERAIS.
O persoal lab
boral do Con
ncello de Fo
oz, por medio
o da RPT no
o momento e
en que se aprobe
a
asimiilarase na contía das sú
úas retribuciións totais e na súa esttructura retriibutiva ao pe
ersoal
funcio
onario/a do Concello.
C

A
ARTIGO
29.-- ESTRUCTU
URA RETRIB
BUTIVA.
E virtude da
En
d asimilació
ón que se recoñece a todo o pe
ersoal incluíd
do no ámbiito de
aplica
ación deste Convenio
C
Co
olectivo, a esstructura retri
ributiva do me
esmo será a seguinte:

Retribuciónss Básicas: estas
e
retribuccións comprrenden soldo
o base, antiigüidade e pagas
p
-R
extraordinarias, fixadas
fi
polass Leis de Orzzamentos ap
probadas anualmente co
orrespondenttes ao
o de titulación ao que se atope asimillado o traballlador.
grupo

Retribuciónss complemen
ntarias: estass retribucións
s comprende
en o complem
mento equiva
alente
-R
ao de
e destino, o complemento equivalen
nte ao espec
cífico, o comp
plemento de
e productivid
dade e
as grratificacións por
p servizos extraordinarrios fora da xornada
x
labo
oral.

T
Todas
as retrribucións que perciba ca
ada traballad
dor recolleran
nse unicame
ente na nómiina do
mes que
q correspo
onda sen que poidan efe
ectuarse pago
os fora deste
e documento
o.

A
ARTIGO
30.-- SOLDO BA
ASE.
O importe do
o soldo base será o equivvalente ao establecido para o persoa
al funcionario
o/a do
grupo
o de titulació
ón que se co
orresponda cos cinco grrupos professionais nos q
que se clasiifica o
perso
oal laboral.

A
ARTIGO
31.-- ANTIGÜIDA
ADE.
A antigüidade
e do persoal laboral deve
engarase porr bienios seg
gundo tabla a
anexa
O bienio consiste nunha cantidade ig
gual para ca
ada grupo prrofesional po
or cada dous
s anos
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de servizos
s
nesste Concelllo nunha determinada
d
categoría profesional, e terá efectos
econó
ómicos dend
de o primeiro
o día do mes seguinte a aquel
a
en que
e se perfeccio
one.
S un traballlador/a pressta servizos sucesivamen
Se
nte en categ
gorías de diistintos grup
pos de
clasifficación, terá
á dereito a se
eguir percibin
ndo os bienio
os devengad
dos nos grupo
os anteriores
s.

C
Cando
un trraballador/a cambia de grupo profe
esional antes de complletar un bien
nio, a
fracciión de temp
po transcorri
rida considerrarase como
o tempo de servizos prrestados no novo
grupo
o.

A
ARTIGO
32.-- PAGAS EX
XTRAORDIN
NARIAS.
A pagas exxtraordinarias, que será
As
án dúas ao ano, de accordo coa n
normativa vix
xente,
deven
ngaranse o día
d primeiro dos meses de
d xuño e de
e decembro.

A
ARTIGO
33.-- COMPLEM
MENTO EQUIIVALENTE AO
A DE DESTINO.
C
Constitúe
a retribución de vencem
mento mens
sual que corresponde
c
percibir a cada
traba
allador pola progresión
p
a
alcanzada
de
entro do siste
ema de carre
eira administrrativa, en ate
ención
a súa
a categoría profesional e o grao de
e complexid
dade e dificu
ultade que p
presenta o normal
n
desen
nvolvemento
o das tarefass encomenda
adas.

S
Serán
de ap
plicación ao persoal laboral os mes
smos niveis de complem
mento de destino
d
estab
blecidos para
a os funciona
arios.

A cantidade
As
es a percibir por
p este con
ncepto son as
a que están
n fixadas ou sse poidan fix
xar en
adian
nte por acorrdo do Plen
no da Corpo
oración, med
diante a ap
probación ou
u modificació
ón da
Relacción de Posto
os de Traballlo.

A
ARTIGO
34.-- COMPLEM
MENTO EQUIIVALENTE AO
A ESPECÍF
ÍFICO.
E
Este
complem
mento, de ve
encemento mensual,
m
ten por obxecto
o retribuír a e
especial dificu
ultade
técnicca, responssabilidade, dedicación,
d
ño de
incompatibiilidade esixiible para o desempeñ
deterrminados posstos de traba
allo ou as condicións en que se dese
envolve o me
esmo (penosiidade,
perig
gosidade, noccturnidade, etc...).
e

A cantidade
As
es a percibir por
p este con
ncepto son as
a que están
n fixadas ou sse poidan fix
xar en
adian
nte por acorrdo do Plen
no da Corpo
oración, med
diante a ap
probación ou
u modificació
ón da
Relacción de Posto
os de Traballlo.
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A
ARTIGO
35.-- RETRIBUC
CIÓN POR XORNADA
X
IN
NFERIOR Á ORDINARIA
O
A.
O traballado
Os
ores/as que presten servizos en xo
ornada inferrior á ordina
aria ou por horas
percib
birán o salarrio base, as pagas
p
extrao
ordinarias, a antigüidade
e, o complem
mento de des
stino e
o com
mplemento específico
e
en proporción á xornada qu
ue efectivam
mente realice..

A
ARTIGO
36.-- CÁLCULO DE DEDUC
CCIÓNS.
P
Para
practica
ar as deducciións de habe
eres así com
mo nos casoss de reingresso ou excede
encias
e, en
n xeral, noss supostos de
d dereitos económicos
s que deban
n liquidarse por días ou
u con
reduccción ou ded
ducción proporcional de retribucións,
r
aplicaranse as mesmass regras de cálculo
c
previsstas na norm
mativa vixentte para funcio
onarios/as pú
úblicos.

A
ARTIGO
37.-- COMPLEM
MENTO DE PRODUCTIVI
P
VIDADE.
O compleme
ento de prod
ductividade remunerará o especiall rendementto e a activ
vidade
extraordinaria, o interese e iniciativa
i
ou esforzo con
n que o traba
allador/a dessempeña as
s súas
óns, así com
mo os resultados obtidos.
funció

A asignación individual do
o complemen
nto de produ
uctividade se
erá o resultad
do da ponderración
dos seguintes
s
facctores:

a
a)

C
Competencia
a práctica: va
alorando a ca
apacidade manifestada
m
n
na realizació
ón das

tarefa
as propias do
o posto de trraballo e o grrado de fiabillidade que merece
m
no se
eu desempeñ
ño.
b
b)

C
Colaboración
n: valorando
o a disposiición para cumprir norrmas ou ac
ceptar

suxerrencias e ind
dicacións, assí como a ma
aneira de rela
acionarse no
o posto de tra
aballo.
c
c)

D
Dirección:
va
alorando a capacidade de organizzar os serviizos baixo a súa

dependencia, asíí como a cap
pacidade de propor
p
suxerrencias e ind
dicacións.
d
d)

R
Responsabilid
dade: valora
ando a capac
cidade de assumir e levarr a cabo as ta
arefas

encom
mendadas e de aceptar como propio
os os resultad
dos do traballo.
e
e)

V
Volume
de traballo:
t
valo
orando a ca
antidade de tarefas e acctividades que se

realizzan, así como
o a rapidez en
e executala
as.
f))

In
niciativa: vallorando a cap
pacidade pa
ara dar respo
osta as esixe
encias do pos
sto de

traba
allo, tanto as habituais co
omo as nova
as e imprevis
stas, así com
mo de tomar decisións ou
u elixir
entre
e diferentes opcións.
o
g
g)

C
Cumprimento
o de obxecctivos: valorrando as ta
areas execu
utadas, grad
do de

cump
primento doss obxectivos e porcentaxe
e de execuciión dos crédiitos orzamen
ntarios asignados.
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h
h)

A
Acumulación
temporal de
d funcións: valorando o desempeño temporral de

funció
óns distintass non asignad
das ao posto
o de traballo.

P
Para
a valora
ación destes factores o xefe
x
inmediato de cada traballador
t
ou
u, no seu de
efecto,
o Se
ecretario parra os traballladores que
e están ads
scritos ou dependan
d
de
e Secretaria
a e o
Intervventor para os
o que están
n adscritos a área de inttervención, emitirán
e
un iinforme no que
q se
evalu
uarán ditos fa
actores como
o satisfactoriios ou non sa
atisfactorios.

C
Corresponde
ralle a Alcald
día a valoracción destes factores
f
no caso
c
dos tra
aballadores da
d súa
dependencia, no
o caso dos funcionarioss con habilittación de ca
arácter estattal e no cas
so do
perso
oal eventual.

A asignación
n individualizzada deste complemento correspon
nderá a Alccaldía dentro
o dos
límite
es máximos fixados
f
polo Pleno.

E calquera caso, con carácter
En
c
prevvio a resoluc
ción de outorrgamento de
este complem
mento
darasse coñeceme
ento aos representantes do persoal.

A
ARTIGO
38..- GRATIFICACIÓNS POR
P
SERV
VIZOS EXTR
RAORDINAR
RIOS FÓRA
A DA
XORN
NADA LABO
ORAL.

T
Teñen
a conssideración de
d servizos extraordinario
e
os os realiza
ados fora da xornada ord
dinaria
de tra
aballo de cad
da servizo.

A horas exxtraordinaria
As
as serán vo
oluntarias, e terán carracter excep
pcional, deb
bendo
xustifficarse a sú
úa realizació
ón en exce
epcionais ne
ecesidades do servizo. Compensa
aranse
prefe
erentemente con descanssos, a razón dunha (1) hora
h
de desccanso por cad
da hora destte tipo
traba
allada. No ca
aso de que sexan realiizadas en domingos,
d
fe
estivos, días de descanso ou
noctu
urnas, comp
pensaranse con dúas (2) horas por
p
cada un
nha traballa
ada. Poderán ser
acum
mulables para
a o seu disfrrute ata comp
pletar xornad
das íntegrass de traballo, non acumu
ulables
as va
acacións ordiinarias.

D non ser posible
De
p
a súa
a compensacción en días por necesid
dade de servvizo, o que deberá
d
xustifficarse, será
án compensa
adas econom
micamente como
c
gratificcacións, abo
oándose porr cada
hora extra realiza
ada o valor dunha hora normal seg
gundo as rettribucións de
e cada traba
allador
mentada nun
n 75%. No caso
c
de que as horas ex
xtraordinarias se realicen
n en doming
gos ou
increm
festivvos, aboarasse por cada hora
h
extra o valor dunha
a hora normal segundo a
as retribució
óns de
cada traballador incrementad
i
da nun 150%..
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P
Para
o cálcullo do valor da
d hora norm
mal teranse en
e conta a retribución
r
to
otal anual de
e cada
traba
allador (exclu
uíndo bienios ou quinqu
uenios ou a axuda famiiliar) entre o número total de
horass anuais de xornada
x
Tod
do o persoal do Concello
o que por ne
ecesidades d
do servizo se
e vexa
obrig
gado a traballlar as noitess do 24 e 31 de decembrro e o sábad
do de seman
na santa, perrcibirá
unha gratificación
n especial, co
onsistente en
n computar as
a horas trab
balladas com
mo horas dob
ble.

P
Para
o debiido control do
d número de horas extraordinaria
e
as realizada
as, entregarráselle
trimestralmente aos
a representantes do pe
ersoal copia das
d mesmass.

E todo caso
En
o o número de
d horas extra
as non exced
derá de 80 ao
a ano por tra
aballador/a.

A gratificaciións que rem
As
muneren esttes traballos non serán en ningún ccaso fixas na
n súa
contía
ía nin periódiicas no seu devengo.
d
A
ARTIGO
39.-- PERCEPC
CIÓNS NON
N SALARIAIS
S: INDEMNIIZACIÓNS P
POR RAZÓN
N DO
SERV
VIZO.

O traballado
Os
ores/as terán dereito a percibir as seguintes indemnizació
i
óns por razó
ón do
servizzo:

a Dietas: enténdese
a)
e
po
or dietas a cantidade diariamente
d
d
devengada
p
para satisfac
cer os
gasto
os que orixinan a estanciia e manuten
nción fora do
o posto de tra
aballo habitu
ual. Considerrarase
como
o dieta comp
pleta se se pernocta fora da residenc
cia habitual. As
A contías sserán as sina
aladas
na lexxislación vixe
ente aplicablle en cada momento.
m

b Gastos de
b)
d desprazam
mento: consiideraranse gastos
g
de desprazamento
o a cantidad
de que
se lle
e aboe ao tra
aballador/a polos
p
gastoss que se oca
asionan pola utilización d
de calquera medio
m
de trransporte en
n función do
o servizo en
ncomendado
o, e procura
ando que esste se realic
ce en
servizzos regulares de transpo
orte.
A

a
contía

dos

gasstos

de

de
esprazamento

en

tran
nsportes

re
egulares,

aé
éreos,

terrestress ou doutro tiipo será aboada íntegram
mente.
Nos caso
os de utilizaciión de vehículo particular, aboarásellle a quilomettraxe en fun
nción
mporte por qu
uilómetro que
e para tales efectos
e
estab
bleza a
do im

lexxislación

vixente.

C
Cando
así o solicite
s
o perrsoal e así se
s autorice ou
u conste na orde do servvizo, o aboam
mento
das cantidades correspond
dentes realizzarase con antelación
n ao seu d
desembolso polo
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intere
esado, con cargo
c
a un an
nticipo a con
nta, co obriga
a de xustifica
ar posteriorm
mente a realiz
zación
do se
ervizo encom
mendado.
A
ARTIGO
40.-- RECOÑEC
CEMENTO DE
E SERVIZOS
S PREVIOS..
R
Recoñeceran
nse aos traballadores laborais
l
des
ste Concello
o a totalida
ade dos se
ervizos
indisttintamente prestados
p
por eles nass distintas administració
a
óns públicass, previos a súa
condiición de fixo
os, nos mesm
mos termos que para os
s funcionario
os se recolle
e na normatiiva en
vigor.
r.
O traballadores que o soliciten xustificarán
Os
x
a súa prete
ensión mediiante certific
cación
acred
ditativa dos servizos prestados,
p
q
que
deberán
n estender as autoridades compettentes
facen
ndo constar os
o anos, messes e días de
e servizos prrestados.

A
ARTIGO
41.- RETRIBU
UCIÓNS EN
N CASO DE
D
ACCIDE
ENTE DE TRABALLO
O OU
EMFE
ERMIDADE COMÚN.
O persoal incluído no ám
mbito de ap
plicación des
ste Concello percibirá o 100% das
s súas
retrib
bucións (básiicas máis complementos)
s) no caso de
e incapacidade por enferrmidade com
mún ou
accid
dente laboral ata un máxiimo de tres meses
m
ao ano.

C
CAPÍTULO
III. MELLORA
AS SOCIAIS.

A
ARTIGO
42.-- ÁMBITO DE
E APLICACIIÓN.
S poderán disfrutar
Só
d
das melloras sociais recollid
das neste cap
pítulo o perssoal laboral fixo
fi ou
indefifinido de plan
ntilla (excluid
dos laborais temporais).
t

O Concello de
d Foz comprrométese a aportar
a
12.00
00 euros anu
uais dedicada
as as Mellora
as
Socia
ais do persoa
al contratado
o ao Servicio
o Municipal e funcionario que se repartirán segund
do
unha ordenanza de
d Acción So
ocial negocia
ada cos traba
alladores e a Administracción

a vez aprobado o Conven
nio polo Concello Pleno, iniciarase de
e maneira inm
mediata coa
Unha
particcipación dos representan
ntes dos traballadores a elaboración
e
d Ordenanzza de Acción
da
n
Socia
al, na que se
e regulará a xestión
x
do Fo
ondo Social. Esta Ordena
anza deberá
á ser publicad
da no
prazo
o de seis meses dende a firma do pre
esente conve
enio.

ARTIIGO 43.- AN
NTICIPOS.
O persoal lab
boral fixo do Concello po
oderá percibir
ir anticipos de
d ata dúas ((2) mensualid
dades
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das súas
s
retribuccións básicass líquidas cun
n máximo de
e 3.000,00 eu
uros.
C tal fin o Concello ha
Con
abilitará anua
almente unha partida no
o orzamento xeral destin
nada a
todoss/as os/as tra
aballadores/a
as e funciona
arios do Con
ncello.
P
Presentada
s
solicitude
no Rexistro Xe
eral do Concello polo trab
ballador deb
berá concedé
érselle
no prrazo máximo
o dun mes se
empre que exxista crédito na partida co
orresponden
nte.
A partir do mes
m
seguintte á data de
d percepció
ón do anticip
po detraerasse da nómin
na do
traba
allador/a en cuestión
c
a ca
antidade que
e resulte de dividir a con
ntía global d
do anticipo entre o
núme
ero de menssualidades que
q
correspo
ondan ao im
mporte solicittado, de aco
ordo coa seg
guinte
escalla:

A
Anticipo
de unha (1) mensualidade…………………
………….Rein
ntegro en 10
0 mensualida
ades
A
Anticipo
de dúas
d
(2) menssualidades…
…………………………Reiintegro en 14
4 mensualida
ades

O traballado
Os
ores poderán
n reintegrar en
e menos te
empo o anticiipo recibido e liquidalo na
n súa
totalid
dade cando o estimen co
onveniente dentro
d
do pra
azo concedid
do.
O persoal lab
boral que non teña a con
ndición de fix
xo só poderá
á solicitar o a
anticipo dunha (1)
menssualidade e deberá reinttegralo no prrazo que res
ste para fina
alizar o seu contrato ou como
máxim
mo no prazzo de dez meses,
m
e se
empre conce
ederase sup
peditado a d
descontar a parte
pend
dente de amo
ortizar na últim
ima mensuallidade.
N
Non
se tramiitarán novass solicitudes de anticipos
s ata que o interesado tteña amortiz
zado a
totalid
dade do antiicipo que lle fora concediido con anterrioridade.

A
ARTIGO
44.-- PLAN DE PENSIÓNS.
P
O Concello de
d Foz conta
a cun Plan de
d Pensións
s que inclúe a continxen
ncia de xubillación,
destin
nando a tal fin
f o máximo
o previsto na Lei de orzam
mentos xeraiis do estado
O plan de pensións
p
terá
á carácter voluntario
v
e a asignació
ón individuall das aporta
acións
deterrminarase en
n relación co
o grupo ou subgrupo
s
de
e clasificación
n ao que pe
ertenza e co
oa súa
antigü
üidade, de acordo
a
ao esttablecido no plan.

C
CAPÍTULO
IIII. ASISTENC
CIA XURÍDIC
CA
A
ARTIGO
45 .- ASISTENC
CIA XURÍDIC
CA.
O Concello de
d Foz garantirá a prestación de as
sistencia xurrídica especializada a tó
ódolos
traba
alladores que
e precisen por
p razón de
e conflictos con
c
terceiross derivados da prestaciión do
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servizzo.
A mesmo, o Concello assumirá as po
Así
osibles respo
onsabilidadess civís que p
puidesen derrivarse
da prrestación do servizo dos traballadoress propios, ag
gás no caso de neglixenccia destes úlltimos,
debid
damente probada. Para estes
e
casos o Concello subscribirá unha
u
póliza que garanta
a unha
coberrtura adecua
ada por este concepto.
D mesmo xeito,
Do
x
o Concello de Foz
F
concerta
ará unha pó
óliza de seg
guro colectiv
vo de
accid
dentes para os seus trab
balladores, que
q
cubra os riscos de morte e incapacidade la
aboral
perm
manente por un
u importe mínimo
m
por siinistro de trin
nta e seis mill euros

T
TITULO
VII. DEREITOS
D
S
SINDICAIS
A
ARTIGO
46.-- PRINCIPIO
OS XERAIS.
colectiva, representaciión e
O emprega
Os
ados público
os teñen dereito
d
á negociación
n
particcipación instiitucional para
a a determin
nación das sú
úas condición
ns de traballlo.
O Concello de
d Foz, a tra
avés do pressente conven
nio, recoñece
e a aplicació
ón ao seu pe
ersoal
laborral, do dispossto pola Lei Orgánica 11
1/95, de 2 de
e agosto, de Liberdade S
Sindical (L.O.L.S.),
Real Decreto Le
exislativo 1/1
1995 polo que
q
se apro
oba o Texto
o Refundido do Estatuto
o dos
alladores, oss preceptos de directa aplicación
a
prrevistos na Lei
L 7/2007, d
de 12 de ab
bril, do
Traba
Estattuto Básico dos
d Emprega
ados Público
os, e demais lexislación que
q lle resulte
e de aplicaciión en
materia de dereito
os sindicais do persoal la
aboral.
A
ARTIGO
47.-- DO DEREIT
TO Á NEGO
OCIACIÓN CO
OLECTIVA
O persoal in
ncluído

no ámbito funcional deste
e Convenio, terá dereito
o a particip
par na

deterrminación da
as súas condicións de traballo,
t
con
nforme á lexxislación vixe
ente aplicablle e ó
dispo
osto nos segu
uintes artigos.
A
ARTIGO
48.-- DA MESA XERAL
X
DE NEGOCIACI
N
IÓN.
N Concello de
No
d Foz, e co
oa finalidade de posibilitar a participacción dos emp
pregados pú
úblicos
na determinació
d
n das súass condición
ns de traba
allo, constitu
uirase unha mesa xerral de
negociación na que estarrán presentes os rep
presentantess da Admiinistración, os/as
esentantes dos/as
d
traba
alladores/as (Comité de Empresa), e os/as re
epresentantes
s das
repre
organ
nizacións sin
ndicais máis representativ
r
vas.
A Mesa Xera
al de negocia
ación reunira
ase polo men
nos unha ve
ez ó ano, anttes da aprob
bación
inicia
al do Orzame
ento Xeral do
o Concello de
e Foz.
A negociació
As
óns realizara
anse sempre
e baixo o prin
ncipio de boa
a fe.
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A
ARTIGO

4
49-.

FUNCIIÓNS

DOS
S

ÓRGAN
NOS

DE

REPRESEN
NTACIÓN

DOS

TRAB
BALLADOR
RES.
O órganos de
Os
d representa
ación do perrsoal laboral terán as seg
guintes funció
óns:
a
a.

Recibirr información
n, sobre a po
olítica de persoal, así co
omo sobre oss datos referrentes

á evo
olución das retribuciónss, evolución probable do
d emprego no ámbito corresponde
ente e
progrramas de me
ellora do rend
demento.
b
b.

Emitir informe, a solicitude do
d Concello, sobre o traslado
t
tota
al ou parcia
al das

installacións e im
mplantación ou revisión dos seus sistemas
s
de organizació
ón e método
os de
traba
allo.
c
c.

Ser infformados de todas as san
ncións impos
stas por falta
as moi grave
es.

d
d.

Ter co
oñecemento e ser oídoss no establec
cemento da xornada lab
boral e horario de

traba
allo, así como
o no réxime de
d vacaciónss e permisos
s.
e
e.

Vixiar o cumprime
ento das norrmas vixente
es en materria de condiicións de tra
aballo,

preve
ención de risscos laborais, Seguridade
e Social e em
mprego e exe
ercer, no seu
u caso, as ac
ccións
legaiss oportunas ante os orga
anismos com
mpetentes.
f..

Colabo
orar co Con
ncello para conseguir o estableccemento de cantas me
edidas

procu
uren o mante
emento e inccremento da produtividad
p
de.
g
g.

Os De
elegados de Persoal, esstarán lexitim
mados para iniciar, com
mo interesado
os, os

corre
espondentes procedemen
ntos adminisstrativos e ex
xercitar as acccións en vía
a administrati
tiva ou
xudiccial en todo o relativo ao ámbito das súas
s
funcións.

A
ARTIGO
50.-- GARANTÍA
AS DA FUNC
CIÓN REPRE
ESENTATIV
VA DO PERS
SOAL.
O representtantes do pe
Os
ersoal, dispo
orán no exe
ercicio da sú
úa función re
representativ
va das
seguiintes garantíías e dereitoss:
a
a.

O acce
eso e libre circulación
c
po
olas depend
dencias da sú
úa unidade e
electoral, se
en que

se en
ntorpeza o normal
n
funciionamento das
d correspo
ondentes uniidades admin
inistrativas, dentro
d
dos horarios
h
habiituais de trab
ballo e con excepción
e
da
as zonas que
e se reserven
n de conform
midade
co dissposto na lexxislación vixe
ente.
b
b.
sindiccais.

A distr
tribución librre das publiicacións que
e se refiran
n a cuestión
ns profesion
nais e
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c
c.

A audiiencia nos expedientes
e
disciplinarios
s a que puid
desen ser so
ometidos os
s seus

membros durante
e o tempo do
d seu mand
dato e durante o ano in
nmediatamen
nte posterior, sen
prexu
uízo da audie
encia ao inte
eresado regu
ulada no proc
cedemento sancionador.
s
d
d.

Un cré
édito de hora
as mensuaiss dentro da xornada
x
de traballo
t
e rettribuidas com
mo de

traba
allo efectivo, de conformiidade co disp
posto na norrmativa apliccable (ata ce
en funcionariiso/as:
20 ho
oras).
e
e.

Os De
elegados de Persoal da
a mesma candidatura qu
ue así o ma
anifesten po
oderán

proce
eder, previa comunicació
ón ao órgan
no que osten
nte a Xefaturra de Persoal, á acumu
ulación
dos créditos
c
hora
arios.
f..

Non se
er trasladado
os nin sanciionados por causas rela
acionadas co
o exercicio do
d seu

mand
dato represen
ntativo, nin durante
d
a vixxencia do me
esmo, nin no
o ano seguintte á súa extiinción,
excep
ptuando a exxtinción que teña lugar po
or revogació
ón ou dimisión.
2 Os Delega
2.
ados de Perssoal non pod
derán ser diiscriminados na súa form
mación nin na
n súa
prom
moción econó
ómica ou proffesional por razón do des
sempeño da súa represe
entación.
3 Os repressentantes do
3.
o persoal ob
bservarán siixilo profesio
onal en todo
o o referentte aos
asunttos en que a Administra
ración sinale
e expresame
ente o caráccter reservad
do, aínda log
go de
expira
rar o seu mandato. En
E todo ca
aso, ningún documento
o reservado
o entregado pola
Admiinistración po
oderá ser utiilizado fose do estrito ám
mbito da Adm
ministración para fins dis
stintos
dos que
q motivaro
on a súa entrrega.

A
ARTIGO
51.-- REUNIÓNS
S.

E
Están
facultados para con
nvocar reunións de perso
oal:
-

dicais, directtamente ou a través dos/a
/as seus dele
egados/as.
As organizacións sind

-

o do persoal do Concello
o de Foz, sem
mpre que o seu número
o non sexa in
nferior
Colectivo

3% do persoa
al laboral de plantilla.
ao 33
A asamblea será
s
presidid
da polo presiidente do Co
omité de Emp
preda que se
erán respons
sables
do no
ormal desarrrollo da mesm
ma.
A convocatorria, con exprresión da ord
de do día prroposto polo
os convocanttes, comunic
carase
ao em
mpresario co
on corenta e oito horass de antelac
ción, como mínimo,
m
debendo este acusar
a
recibo
o.
A reunións autorizarans
As
a
e con caráctter xeral fóra
a do horario de traballo. Sen embarg
go, o/a
alcald
de/sa poderá
á autorizalass dentro do horario ata un
n máximo de 36 horas an
nuais.
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P
Para
convoccar unha re
eunión será preciso co
omunicar po
or escrito a súa celebrración
indica
ando o luga
ar, data e ho
ora de realizzación, orde do día e id
dentificación dos/as asin
nantes
lexitim
mados/as pa
ara convocala
a, 48 horas de
d antelación
n, como mín
nimo, á data prevista, deb
bendo
prese
entarse no Rexistro
R
Xera
al do Concelllo. Se no prrazo de 24 horas a Alcalldía non a de
enega
enten
nderase auto
orizada.
A
ARTIGO
52.-- FOLGA.
A folga convo
ocarase con
n carácter xe
eral conforme
e ao dispostto na lexislacción vixente, unha
vez esgotados
e
oss procedeme
entos de negociación e mediación sendo
s
precisso un preaviiso ao
Conccello coa ante
elación previista legalmen
nte.
O servizos mínimos
Os
m
se negociarán
n
c delegado
cos
os de persoall.
S non se chegase
Se
c
ó acordo
a
sobre
e servizos mínimos
m
a esstablecer, re
esolverá o órgano
ó
comp
petente.
Q
Quenes
exerciten o de
ereito de follga non devengarán nin percibirán
n as retribu
ucións
corre
espondentes ao tempo en
n que perma
anezan nesa situación se
en que a ded
dución de ha
aberes
que se
s efectuei te
eña carácterr de sanción,, nin afecte ao
a réxime resspectivo dass súas presta
acións
socia
ais.

T
TÍTULO
VIII: PREVENCIÓN DE RISC
COS LABOR
RAIS

A
ARTIGO
53
3.- PROTEC
CCIÓN DO
OS/AS TRA
ABALLADOR
RES/AS CO
ONTRA RIS
SCOS
LABO
ORAIS.
A
Aplícase
a Le
ei 31/1995 de
d 8 de nove
embro de Prrevención de
e Riscos Lab
borais que, no
n seu
ámbitto de aplicacción, compre
ende, entre outras,
o
as rellacións laborrais regulada
as no Estatutto dos
Traba
alladores e as de caráccter adminisstrativo ou estatutario
e
d persoal ciivil ó servizo das
do
Admiinistracións Públicas.
P
E virtude do
En
d disposto na Lei 31/1
1995 e Reall Decreto 1488/1998, d
do 10 de xu
ullo, o
Conccello de Foz creará un servizo
s
de prrevención prropio ou man
nterá o servi
vizo de preve
ención
alleo para a reallización das actividades preventivas
s que sexan necesarias co fin de ga
arantir
otección da seguridade
s
e saúde dos traballadoress/as do Conccello.
unha axeitada pro
O Concello adoptará
a
ass medidas pe
ertinentes pa
ara que tódo
olos traballad
dores/as teñ
ñan un
recoñ
ñecemento médico
m
anuall.
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A
ARTIGO
54.-- SAÚDE LA
ABORAL.
Á
Ámbalas
dúa
as partes comprométen
c
nse a respe
ectar os de
ereitos e cu
umprir as ob
brigas
deriva
adas da Lei 31/1995, do
d 8 de novvembro, de prevención de riscos la
aborais e demais
d
norm
mativa legal e regulamenta
aria aplicable
e.
A
ARTIGO
55.-- DELEGADO
OS DE PREVENCIÓN
E canto ao
En
os Delegado
os de preven
nción (elecc
ción, función
ns e facultades) estaras
se ao
dispo
osto na Lei 31/1995 e dem
mais normattiva de aplica
ación.

A
ARTIGO
56.-- ROUPA DE
E TRABALLO
O.
O Concello de
d Foz facilita
ará roupa de
e traballo e calzado
c
profe
esional homo
ologados e de
d uso
obrig
gatorio, a tod
do o persoa
al ao seu se
ervizo cando
o as condició
óns e naturreza do trab
ballo o
requiiran. Á marxe
e da roupa de
d traballo facilitada ao trraballadores que ocupen un posto qu
ue non
entra
añe riscos, o Concello estará
e
obriga
ado a facilittar equipos de protecció
ón individuall para
prote
exer aos traba
alladores de situacións inseguras
i
du
urante a realilización do se
eu traballo.

T
TÍTULO
IX. RÉXIME
R
DE INCOMPATI
TIBILIDADES
S E SITUACIIÓNS ADMIN
NISTRATIVA
AS

A
ARTIGO
57.-- INCOMPAT
TIBILIDADES.
A todo o perrsoal incluíd
do no ámbito
o de aplicac
ción do prese
ente conven
nio aplicarás
selle o
réxim
me de incomp
patibilidadess, de conform
midade coas
s normas esttatais e auto
onómicas vix
xentes
na materia.

A
ARTIGO
58.-- SITUACIÓN
NS ADMINIS
STRATIVAS..
E materia de situació
En
óns adminisstrativas, o concello ap
plicará ó persoal laborral, o
estab
blecido na Le
ei 4/1988, de
e 26 de maio
o, da Función
n Pública de Galicia e Le
ei 7/2007 de 12 de
Abril, do Estatuto
o Básico doss Empregad
dos Públicos e demais normativa
n
qu
ue a modifique ou
substtitúa.

T
TÍTULO
X. RÉXIME
R
DISC
CIPLINARIO
O
A
ARTIGO
59.-- RESPONSA
ABILIDADE
E DISCIPLINA
ARIA.
1 O persoal laboral do Concello
1.
C
de Foz queda suxeito
s
ao ré
éxime discipllinario estab
blecido
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no Tíítulo VII do Estatuto
E
Bássico do Emp
pregado Púb
blico, nas normas que ass Leis de Fu
unción
Públiica estatal ou
u autonómica
a diten en de
esenvolveme
ento do Estattuto e a lexisslación labora
al.
S
Será
de apliccación suple
etoria a regu
ulación contiida no RD 33/1986,
3
de 10 de xaneiro ou
norm
mativa posteriior que a derrrogue ou mo
odifique.
2 O persoal laboral que induciren
2.
i
a outros
o
á realilización de actos ou cond
dutas constittutivos
de falta disciplina
aria incorrerá na mesma responsabilid
r
dade que estes.
3 Igualmente
3.
e, incorrerá en responssabilidade o persoal labo
oral que encubriren as faltas
consu
umadas moii graves ou graves, can
ndo de devanditos actoss derívese d
dano grave para
p
a
Admiinistración ou
u os cidadán
ns.
A
ARTIGO
60.-- EXERCICIO
O DA POTES
STADE DISC
CIPLINARIA
A.
O concello de
d Foz corrixxirá disciplin
nariamente as
a infracción
ns do persoa
al ao seu servizo
sinala
ado no artigo
o anterior co
ometidas no exercicio
e
das
s súas funció
óns e cargoss, sen prexuíízo da
respo
onsabilidade patrimonial ou penal que
e puidese de
erivarse de ta
ales infracció
óns.
2 A potestad
2.
de disciplinarria exercerasse de acordo cos seguinte
es principioss:
a
a.

Princip
pio de lega
alidade e tipicidade das faltas e sanción
ns, a travé
és da

prede
eterminación
n normativa ou,
o no caso do
d persoal la
aboral, dos co
onvenios collectivos.
b
b.

Princip
pio de irretro
oactividade das
d
disposic
cións sancion
nadoras non
n favorables
s e de

retroa
actividad dass favorables ao presunto infractor.
c
c.

Princip
pio de propo
orcionalidade
e, aplicable tanto á cla
asificación d
das infracció
óns e

sanciións como á súa aplicaciión.
d
d.

Princip
pio de culpab
bilidade.

e
e.

Princip
pio de presun
nción de inoccencia.

3 Cando da
3.
a instrución dun proced
demento disc
ciplinario ressulte a existtencia de in
ndicios
funda
ados de crim
minalidade, suspendera
ase a súa tramitación
t
p
póndoo
en coñecemen
nto do
Minissterio Fiscal.
O feitos decclarados prob
Os
bados por ressolucións xu
udiciais firmess vinculan á Administraciión.
A
ARTIGO
61.-- FALTAS DIISCIPLINAR
RIAS.
1 As faltas disciplinarias
1.
di
poden ser moi
m graves, graves
g
e leves.
2 Son faltas moi graves:
2.
a
a.

O inccumprimento do deber de
e respecto á Constitución
n e ao Estattuto de Auton
nomía

da o Comunidade
e Autónoma Galega, no exercicio
e
da función públlica.
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b
b.

Toda actuación que
q
supoña discriminac
ción por razón de orixe
e racial ou étnico,
é

relixió
ón ou convicccións, disca
apacidade, idade
i
ou orie
entación sexxual, lingua, opinión, lug
gar de
nacem
mento ou ve
eciñanza, sexxo ou calque
era outra con
ndición ou ciircunstancia persoal ou social,
s
así como o acosso por razón de orixe raccial ou étnic
co, relixión ou convicción
ns, discapaciidade,
e ou orientacción sexual e o acoso mo
oral, sexual e por razón de
d sexo.
idade
a
a.

Aban
ndono do serrvizo, así com
mo non face
erse cargo vo
oluntariamen
nte das tareffas ou

funció
óns que teñe
en encomend
dadas.
c
c.

A ad
dopción de acordos ma
anifestamentte ilegais qu
ue causen p
prexuízo gra
ave á

Admiinistración ou
u aos cidadá
áns.
d
d.

A pub
blicación ou utilización in
ndebida da documentació
d
ón ou información a que teñan

accesso por razón
n do seu carg
go ou función
n.
e
e.

A ne
eglixencia na
n custodia de segredo
os oficiais, declarados así por Lei ou

clasifficados como
o tales, que sexa
s
causa da súa publiicación ou qu
ue provoque
e a súa difusiión ou
coñeccemento ind
debido.
a
a.

O notorio incump
primento das funcións esenciais inherrentes ao po
osto de traba
allo ou

funció
óns encomen
ndadas.
f..

A vio
olación da im
mparcialidad
de, utilizando
o as facultad
des atribuída
as para influ
uír en

proce
esos electora
ais de calque
era natureza e ámbito.
g
g.

A dessobediencia ás ordes ou instrucións
s de superio
ores e autori
ridades, salv
vo que

consttitúan infraccción manifestta do Ordena
amento xuríd
dico.
h
h.

A pre
evalencia da condición de
d empregad
do público para obter un
n beneficio debido
d

para si ou para ou
utro.
i.

A obsstaculización
n ao exercicio
o das liberda
ades públicass e dereitos ssindicais.

j.

A rea
alización de actos
a
encam
miñados a coa
artar o libre exercicio
e
do dereito de fo
olga.

k
k.

O inccumprimento da obrigació
ón de atende
er os servizoss esenciais e
en caso de folga.
fo

l.

O inccumprimento das normass sobre incom
mpatibilidade
es cando iso
o dea lugar a unha

mpatibilidade
e.
situacción de incom
m
m.

O aco
oso laboral.

n
n.

Tamé
én serán falttas moi gravves as que queden
q
tipifiicadas como
o tales en Le
ei das

Corte
es Xerais ou da Asemblea Lexislativa
a da Comunid
dade Autóno
oma galega.
3 As faltas graves serrán estableccidas por Lei
3.
L das Corrtes Xerais ou da Asem
mblea
Lexisslativa da Co
omunidade Autónoma
A
ga
alega. En tan
nto non se aprobe
a
unha normativa estatal
e
ou au
utonómica de
e aplicación ao persoal ao
a servizo das
d Entidades Locais esttarase ao dis
sposto
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no prresente Convvenio, tendo a consideracción de faltas
s graves as seguintes:
s
a
a.

O abu
uso de autorridade no exe
ercicio do ca
argo.

b
b.

As co
ondutas consstitutivas de delito dolos
so relacionad
das co servizzo ou que ca
ausen

dano á Administra
ación ou aoss administrad
dos.
c
c.

A tole
erancia dos superiores respecto
r
da comisión de
e faltas moi graves ou graves
g

dos seus
s
subordin
nados.
d
d.

A gra
ave desconsiideración coss superiores,, compañeiro
os ou subord
dinados.

e
e.

Caussar danos gra
aves nos loca
ais, material ou documen
ntos dos servvizos.

f..

Intervvir nun proccedemento administrativo
a
o cando se dea algunh
ha das causas de

abste
ención legalm
mente sinalad
das.
g
g.

A em
misión de infformes e a adopción de acordos manifestame
m
ente ilegais cando
c

cause
en prexuízo, á Administra
ación ou aoss cidadáns e non constitú
úan falta moii grave.
h
h.

A faltta de rendemento que afecte ao no
ormal funcio
onamento do
os servizos e non

consttitúa falta mo
oi grave
i.

Non gardar o de
ebido sixilo respecto
r
dos
s asuntos que
q
se coñezzan por razón do

cargo
o, cando cau
usen prexuízo
o á Administtración ou se
e utilice en prroveito propio
o.
j.

Incum
mprimento do
os prazos ou
u outras disp
posicións de
e procedemento en mate
eria de

incom
mpatibilidade
es, cando non
n supoña ma
antemento dunha situació
ón de incomp
patibilidade.
k
k.

Incum
mprimento in
nxustificado da xornada
a de traballo
o que acum
mulado supoñ
ña un

mínim
mo de dez ho
oras ao mes..
l.

A terrceira falta in
nxustificada de asistenc
cia nun perío
odo de tres meses, can
ndo as

h
sid
do obxecto de
e sanción po
or falta leve.
dous anteriores houberen
m
m.

A gra
ave perturbacción do serviizo.

n
n.

O ate
entado grave
e á dignidade
e dos funcion
narios ou da Administraci
A
ión.

o
o.

A gra
ave falta de consideración
c
n cos adminiistrados.

p
p.

As acccións ou om
misións dirixiidas a evadiir os sistema
as de controll de horarios
s ou a

imped
dir que sexan detectadoss os incumprrimentos inxu
ustificados da
d xornada de
e traballo.
A efectos do
o disposto no
n presente artigo, enten
nderase porr mes o perííodo compre
endido
desde
e o día prime
eiro ao último
o de cada un
n dos doce que
q compoñe
en o ano.

n tanto non se aprobe unha norma
ativa estatal ou autonóm
mica en dessenvolvemen
nto do
4. En
réxim
me disciplinarrio e tipificaciión de faltas,, terán a con
nsideración de
d faltas leve
es as seguinttes:
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a
a.

O incu
umprimento in
nxustificado do horario de
d traballo, ca
ando non sup
poña falta grrave.

b
b.

A falta de asistenciia inxustificada dun día.

c
c.

A incorrrección co público,
p
supe
eriores, comp
pañeiros ou subordinado
s
os.

d
d.

O desccoido ou neg
glixencia no exercicio
e
das
s súas funció
óns.

e
e.

O incu
umprimento dos
d deberes e obrigación
ns do funcio
onario, semprre que non deban
d

ser cu
ualificados como
c
falta mo
oi grave ou grave.
g

NCIÓNS.
ARTIIGO 62.- SAN
1 Por razón das
1.
d faltas co
ometidas pod
derán impors
se as seguinttes sanciónss:
a
a.

Despid
do disciplinario do perso
oal laboral, que só pod
derá sancion
nar a comisió
ón de

faltass moi graves e comportarrá a inhabilita
ación para ser titular dun
n novo contra
ato de traballlo con
funció
óns similaress ás que dessempeñaban
n.
b
b.

Suspen
nsión firme de
d emprego e soldo, cunha duración máxima de 6 anos.

c
c.

Traslad
do forzoso, con
c ou sen cambio
c
de lo
ocalidade de
e residencia, polo períod
do que

en ca
ada caso esta
ablézase
d
d.

Demérrito, que co
onsistirá na penalización
n a efectoss de carreirra, promoció
ón ou

mobillidade volunttaria.
e
e.

Apercib
bimento.

f..

Calque
era outra que
e se establezza por Lei.

2 Procederá
2.
á a readmisió
ón do perso
oal laboral fix
xo cando se
exa declarad
do improcede
ente o
despe
edimento accordado com
mo consecue
encia da inc
coación dun expediente disciplinario
o pola
comissión dunha falta
fa moi gravve.
3 O alcance
3.
e de cada sa
anción estab
blecerase ten
ndo en contta o grao de
e intencionaliidade,
desco
oido ou negllixencia que se revele na
a conduta, o dano ao inte
erese público
o, a reiteraciión ou
reinciidencia, así como
c
o grao
o de participa
ación.

NTO DISCIP
PLINARIO.
ARTIIGO 63.- PROCEDEMEN
1 Non pode
1.
erá imporse sanción po
ola comisión de faltas moi
m graves ou graves senón
s
media
ante o proce
edemento pre
eviamente esstablecido.
A imposición de sanciónss por faltas leves
l
levaras
se a cabo po
or procedem
mento sumariio con
audie
encia ao interresado.
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2 Son órgano
2.
os competen
ntes para a in
ncoación de expedientess disciplinario
os os seguintes:
•

en todo caso
O Pressidente da Corporación,
C
o, ou o mem
mbro desta qu
ue, por deleg
gación

daquel, ostente a xefatura dirrecta do perssoal.
O órgano com
mpetente pa
ara acordar a incoación do
d expedientte, o será tamén para no
omear
instru
utor do mesm
mo e decrettar ou alzar a suspensió
ón provisiona
al do expediientado, así como
para instruír dilixe
encias previa
as antes de decidir
d
sobre
e tal incoación.
3 Son órgan
3.
nos compete
entes para a imposición
n de sanció
óns por falta
as graves ou moi
grave
es ao resolve
er o expedien
nte disciplina
ario:
•

O Pleno da Corpo
oración, cand
do se trate de
e sancións de
d despido diisciplinario.

•

Nos restantes
re
cassos, atribúesse dita competencia ao Presidente
P
da
a Corporació
ón, ou

a que, por de
elegación daq
quel, ostente
e a xefatura directa
d
do pe
ersoal.
ao membro desta
4 A tramitaciión do exped
4.
diente axusta
arase ao disp
posto no Títu
ulo VII da Leii 7/2007, de 12 de
abril, do Estatuto
o Básico doss Empregad
dos públicos, á lexislació
ón da Comu
unidade Autó
ónoma
ectiva e supletoriamente
e o Regulam
mento discipliinario dos fu
uncionarios d
da Administrración
respe
Civil do
d Estado (R
Real Decreto
o 33/1986) no
ormas que a substitúan ou
o modifique
en.

A
ARTIGO
64. PRESCRICIIÓN DAS FA
ALTAS E SA
ANCIÓNS.
A infraccións moi gravess prescribirá
As
án aos 3 ano
os, as gravess aos 2 anoss e as leves aos 6
mese
es; as sanció
óns impostass por faltas moi graves prescribirán aos 3 anoss, as imposta
as por
faltass graves aos 2 anos e ass impostas po
or faltas leve
es ao ano.
O prazo de prescrición comezará a contarse desde
d
que a falta cometeuse, e desde o
cesam
mento da sú
úa comisión cando
c
se tratte de faltas continuadas.
c
O das sanció
óns, desde a firmeza da resolución
r
sa
ancionadora.

D
DISPOSICIÓ
ÓN FINAL.

O presente convenio, unh
ha vez finalizzada a súa trramitación, entrará
e
en vig
gor ó día seg
guinte
da sú
úa publicació
ón no Boletín
n Oficial da Provincia.
P

