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CAPÍTOL 1 
Disposicions generals 
 
Article 1. Àmbit personal 
 
1.- Aquest conveni s’aplicarà als/a les treballadors/ores de la plantilla laboral del 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
 

2.- Queda fora de l'àmbit d'aplicació del present conveni el personal d'alta direcció 
amb contracte de treball de caràcter especial.  

 
Article. 2. Àmbit temporal 
 
1.- La vigència d’aquest conveni serà de tres anys, a comptar des de la data de la 

seva signatura. 
 
2.- Aquest conveni quedarà prorrogat tàcitament per dos anys més, activant els 

acords al marge del Conveni com a mecanisme de discussió per a modificacions 
o addendes, excepte denúncia expressa d’una de les parts. Aquesta denúncia 
l’efectuarà per escrit la part denunciant a l’altra amb tres mesos d’antelació a la 
data de finalització de la vigència del conveni. 

 
Una vegada feta la denúncia, les parts es comprometen a iniciar les 
negociacions dins del termini dels trenta dies següents. 
 

3.- No obstant això, i fins a l’aprovació d’un nou conveni, aquest mantindrà la seva 
vigència en totes aquelles previsions que efectivament i jurídicament siguin de 
possible aplicació, partint del que disposa l’article 86 de l’Estatut dels 
Treballadors. 

 
Article 3. Clàusula de garantia ad personam 
 

Es garanteix el respecte als drets legalment adquirits per qualsevol contracte, 
acord o disposició anterior a l’entrada en vigor d’aquest conveni. Qualsevol pacte 
o disposició posterior més favorable per als/ a les  treballadors/es prevaldrà 
sobre el que aquí s’estableix, sempre que no vulnerin la legalitat vigent, a nivell 
administratiu o econòmic. 
 

Article 4. Comissió d’interpretació i seguiment 
 

1.- Queda constituïda una comissió paritària d’interpretació i seguiment (CIS) 
d’aquest conveni, amb la composició següent: 

 
a) Tres representants del Comitè d’Empresa. 
b) Tres representants del CCCB. 
 

2.- La CIS farà reunions ordinàries cada tres mesos i es reunirà amb caràcter 
extraordinari quan així ho acordin les parts.  
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3.- Les funcions de la CIS seran: 
  

� L’establiment del calendari de negociació del nou conveni. 
� La interpretació, el seguiment i la conciliació en els conflictes o les 
discrepàncies sobre l’aplicació del present conveni. 

� Totes aquelles qüestions que se li assignin explícitament en l’articulat del 
present conveni. 

 
4.- Les normes de funcionament de la CIS s’establiran de mutu acord.  
 
5.- Més enllà d'aquelles comissions constituïdes per imperatiu legal, com és el 
cas del Comitè de Seguretat i Salut, les parts podran acordar la constitució de 
comissions paritàries per a la discussió i avaluació de qüestions específiques. 

 
Article 5. Prelació de normes 
 

1.- Les normes contingudes en el present conveni regulen les relacions entre el 
CCCB i els/les treballadors/ores assenyalats en l’article 1. 
 
2.- Amb caràcter supletori s’aplicaran l’Estatut dels treballadors i altres 
disposicions de caràcter general o particular.  

 
 
CAPÍTOL 2 
Condicions de treball 
 
Article. 6. Personal fix 
 
L’accés amb caràcter fix a la plantilla laboral del CCCB es farà mitjançant el sistema 
de concurs de mèrits i la materialització es programarà amb ofertes públiques 
d'ocupació que contindran les places vacants a proveir. La periodicitat dels 
processos de selecció per a la provisió de les places vacants serà, com a màxim, 
bianual. 
 
A fi de facilitar la integració laboral dels/de les treballadors/ores discapacitats/ades 
i d’assolir que el 2% de la plantilla sigui cobert per persones que pertanyin a aquest 
col·lectiu d’acord amb el que estableix la legislació vigent, i tenint en compte 
l’estabilitat de la plantilla del CCCB, aquesta entitat instrumentarà els mecanismes 
necessaris per a l’acompliment d’aquest precepte i facilitarà la incorporació de 
persones amb discapacitat a través de convenis de col·laboració amb entitats, 
escoles i col·lectius que permetin la integració en qualitat de becaris i personal en 
pràctiques. 
 
Article 7. Contractació temporal 
 

1.- L'accés a la plantilla amb caràcter provisional per a la provisió temporal de 
places vacants, es realitzarà mitjançant la celebració d'entrevistes i/o la 
superació de proves selectives, en qualitat d’interí en plaça vacant. 
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2.- Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, s’aplicarà la normativa 
reguladora de la contractació temporal vigent, per a la contractació de personal 
per cobrir necessitats puntuals (substitucions, serveis determinats, etc.). 
 
La CIS vetllarà per tal d’evitar l’excessiva temporalitat dels contractes de treball. 
 
3.- Quan els contractes temporals es prolonguin més de dos anys i 
corresponguin a llocs d’estructura no inclosos en programes o plans 
subvencionats per altres administracions, s’integraran aquestes places en l’oferta 
pública d’ocupació, sempre que no puguin ser cobertes amb redistribució 
d’efectius.  

 
4.- Pel que fa als contractes a temps parcial, en cap cas tindran una dedicació 
inferior a 12 hores setmanals o 48 mensuals. 
 

Article 8. Participació del Comitè d’Empresa en els processos de selecció  
 

1.- En el cas de les ofertes públiques d’ocupació, el Comitè d’Empresa designarà 
d’entre els seus components, un representant que assistirà a totes les proves, 
tant les orals, com les escrites, i a les deliberacions dels tribunals de les 
respectives convocatòries actuant amb veu i vot. Aquests representants tenen 
dret que se’ls facilitin duplicats de les actes del tribunals i a analitzar les proves 
realitzades pels aspirants.  
 
Aquest representant haurà de tenir titulació acadèmica o professional d'igual 
nivell o superior a l’exigit per accedir a la plaça que es convoqui.  
 
El/la president/a del Comitè d’Empresa serà puntualment informat/ada de la 
composició nominal dels tribunals de les proves d’accés, les bases de les 
convocatòries, el lloc, el dia i l’hora de l’execució dels exercicis.  
 
2.- Pel que fa als processos selectius per a la provisió temporal de places vacants 
--interinitats--, el CCCB informarà prèviament al/la president/a del Comitè 
d'Empresa, que podrà sol·licitar la presència d'un membre del Comitè en les 
entrevistes i/o proves selectives, i efectuar, posteriorment, una valoració dels 
processos i dels aspirants seleccionats.  
Aquest representant haurà de tenir titulació acadèmica o professional d'igual 
nivell o superior a l’exigit per accedir interinament a la plaça que s'hagi de 
cobrir.  
 

Article 9. Personal de nou ingrés 
 

1.- Tots els contractes de treball es formalitzaran per escrit i hi constarà una 
menció al conveni del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona que acull 
la relació laboral, com també la categoria i l’especialitat professional per a la qual 
es contracta el/la treballador/ora.  
 
2.- Els/les treballadors/ores de nou ingrés s’incorporaran al seu lloc de treball un 
cop feta la formalització del contracte de treball. 
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Article 10. Període de prova 
 

Tot el personal de nou ingrés se sotmet al següent període de prova: 
 

a)   Treballadors/ores qualificats/ades: 3 mesos 
b)   Treballadors/ores no qualificats/ades: 1 mes 
 

El personal laboral temporal que assoleixi la condició de fix tindrà acreditada la 
imputació del temps treballat, en aquella condició i amb la mateixa categoria, a 
efectes de període de prova. 
 
Article 11. Treballs de categoria superior i inferior  
 
1.- Quan les necessitats del servei ho exigeixin, el CCCB podrà encarregar als seus 

treballadors l’execució de funcions, corresponents a una categoria professional 
superior a la que tenen reconeguda, per un període no superior a sis mesos 
durant un any, o vuit mesos durant dos anys.  
 

2.- Quan es realitzin íntegrament treballs de categoria superior, el/la 
treballador/ora tindrà dret a la diferència retributiva entre la categoria assignada 
i la que efectivament ocupi. Aquest complement retributiu s’adequarà a les 
funcions que realment s’assignin que seran concretades mitjançant acord per 
escrit. Si no s’assignen totes les funcions de la categoria superior, el complement 
retributiu serà proporcional a les tasques assignades, d’acord amb el que 
s’estableixi en el catàleg de llocs de treball i funcions. 
 

3.- Si per necessitats peremptòries o imprevisibles, el CCCB necessita destinar 
un/una treballador/ora a tasques corresponents a una categoria inferior a la que 
exerceix, només ho podrà fer durant un temps no superior a un mes dintre del 
mateix any, sense perjudici que haurà de respectar la retribució i tots els drets 
que corresponguin a la categoria professional del/de la treballador/ora 
afectat/ada.  
 
Aquest fet haurà de ser comunicat al Comitè d’Empresa i només en casos 
excepcionals i amb audiència del comitè mateix podrà ampliar-se al temps 
imprescindible.  

 
Article 12. Preavisos de cessament 
 
1.- El/la treballador/ora que vulgui cessar voluntàriament en el CCCB, haurà de 

comunicar-ho per escrit amb 1 mes d’antelació. 
 
2.- La inobservança d’aquest preavís determina la pèrdua o el descompte en la 

liquidació final de la remuneració corresponent als dies que hagués deixat de 
preavisar. 

 
3.- Així mateix, el CCCB haurà de comunicar la rescissió dels contractes dels seus 

treballadors amb un termini mínim de preavís d'un mes. 
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Article. 13. Definició de llocs de treball i funcions 
 
1.- El CCCB, elaborarà i presentarà, en el termini més breu possible i no més enllà 

d’un any a comptar des de l’inici de la vigència del present conveni la proposta 
de catàleg de llocs de treball i funcions del personal. 

 
2.- La proposta concreta, haurà de ser consensuada amb el Comitè d’Empresa per a 

la seva implantació i aplicació definitiva. 
 
Article 14. Jornada 
 

1.- La jornada de treball per al personal del CCCB queda fixada en 35 hores 
setmanals de dilluns a divendres, amb les modalitats següents: 

 
a)   Jornada ordinària 

El personal tècnic i administratiu del CCCB realitzarà de manera habitual 
la jornada en la franja horària compresa entre les 8 hores i fins a les 22 
hores, i cada servei, en funció de les seves necessitats i del personal 
amb què compti, organitzarà la presència de les tardes, amb un mínim 
de dues per treballador.  

 
Des del 24 de juny fins al 24 de setembre, el personal podrà realitzar 
jornada intensiva continuada de set hores diàries, que s’organitzarà en 
funció de les necessitats de cada servei.  
 

b)  Personal de manteniment, producció, conservació, audiovisuals i recepció 
S’organitzarà per torns de matí i tarda amb caràcter rotatiu i la 
distribució s’adequarà a les necessitats del servei.  
Els torns podran anar des de les 7:30 hores fins a les 22:00 hores. 
 

Article 15. Descans dins de la jornada laboral 
 

1. El personal gaudirà d’una pausa diària de trenta minuts, computables com a 
treball efectiu. Aquesta interrupció no afectarà el desenvolupament normal del 
servei, de manera que el cap de servei podrà distribuir la pausa de la manera 
més adequada per al servei. 
 
2. La jornada diària s’interromprà forçosament com a mínim una hora al dia per 
al personal que realitzi la seva dedicació en horari partit de matí i tarda.  

 
Article 16. Descans setmanal 
 

El descans setmanal serà de 48 hores continuades, i abastarà el dissabte i el 
diumenge. 

 
Article 17. Hores extraordinàries 
 
1.- Són aquelles hores que, excepcionalment motivades per les necessitats dels 

serveis i a instàncies del/de la responsable respectiu, es fan de manera 
voluntària a més de l’horari habitual, com a conseqüència de fets sobrevinguts i 
que afecten la prestació del servei. 
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Els serveis del CCCB disposaran de tiquets restaurant per cobrir les despeses de 
manutenció del personal que les hagi d’abonar com conseqüència de la 
realització d'hores extraordinàries. 
Així mateix, el CCCB abonarà, contra justificació, les despeses de transport del 
personal que realitzi serveis extraordinaris. 

 
2.- El còmput anual màxim d’hores extraordinàries, retribuïdes o compensades a 

elecció del personal, d’acord amb el punt 5 del present article, s’estableix en 
quaranta-cinc hores anuals per als anys 2005, 2006 i 2007. 

 
3.- Es tendirà a la supressió de les hores extraordinàries d’acord amb els criteris 

següents:  
 
a) Supressió total i absoluta de les hores extraordinàries habituals i contínues. 
 
b) Les hores extraordinàries previstes en l'apartat anterior es mantindran limitant-

se a supòsits puntuals de treball, necessitats eventuals, absències imprevistes, 
casos d’emergència i altres circumstàncies de caràcter excepcional derivades de 
l’activitat o del servei respectiu.  

 
4.- Les hores extraordinàries es podran compensar amb temps de descans sempre 

que les necessitats del servei ho permetin, d’acord amb la taula següent:  
 

a) Una hora extraordinària efectuada en dia laborable del calendari oficial es 
compensarà amb una hora de descans més el 40% (1h 24’). 
 
b) Una hora extraordinària efectuada entre les 22:00 i les 6:00 hores o en dia 
festiu es compensarà amb una hora de descans més el 75% (1h 45’). 

 
Les hores de descans acumulades per aquest motiu es gaudiran, preferentment, 
amb reducció de jornada, i seran recuperables dins de l'any natural i fins el 
primer trimestre de l'any següent a la seva realització. 

 
5.- En cas de retribució, les hores extraordinàries efectuades en horari diürn 

laborable s’abonaran amb un increment del 40% de la remuneració que 
correspongui a cada hora ordinària de treball efectiu. Les hores extraordinàries 
efectuades en horari nocturn i/o festiu s’abonaran amb un increment del 75%.  
Els Caps de Servei, Secció i Unitat del CCCB no es podran acollir a la modalitat 
de compensació per remuneració de les hores extraordinàries. 
 

6.- Els serveis extraordinaris generats per situacions originades per catàstrofes 
climatològiques declarades oficialment com a tals i de necessària resolució 
immediata, es compensaran d’acord amb el règim general, però en cap cas es 
computaran dins del màxim d’hores establert en l’apartat 2 d’aquest article.  
 

7.- Les hores extraordinàries seran computades i abonades en nòmina, un cop 
determinades, en el decurs del semestre següent al de la seva realització, 
sempre que no hagi estat possible la seva recuperació amb temps de descans. 
Un cop aprovat el present conveni, el CCCB estudiarà l’aplicació gradual de la 
periodificació trimestral dels abonaments. 
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8.- A fi de dur a terme el seguiment i el control de les hores extraordinàries 
realitzades, el CCCB facilitarà al Comitè d’Empresa, en el termini màxim de dos 
mesos des de la seva realització, un llistat nominal mensual. 
 

9.- A partir del coneixement i estudi de les hores extraordinàries que aporten els 
llistats mensuals, el Comitè d’Empresa podrà proposar fórmules organitzatives o 
de contractació de personal que tendeixin a reduir el volum d’hores 
extraordinàries. 

 
Article. 18 Comissions de servei 
 
Són comissions de servei les comeses especials que circumstancialment s'ordenin al 
personal. 
 
1.- En cas de serveis realitzats dins de l’àrea metropolitana es computaran les 

hores d’acord amb el detall que el treballador comuniqui a la Secció de Recursos 
Humans del CCCB. 
 
Per a comissions de servei fora de l’àrea metropolitana es computaran 7 hores 
de servei, i s’abonaran en la nòmina del mes següent a la realització de la 
comissió dels treballadors amb categoria fins a Cap d’Unitat inclòs, les 
quantitats següents: 
- 25 euros brut/per dia en cas de comissions sense pernoctació. 
- 50 euros brut/per nit en cas de comissions amb pernoctació. 
 
En les comissions de servei realitzades en dies festius i/o en horari nocturn es 
computaran les 7 hores referides amb un increment del 75%.  
 
Per a la realització dels abonaments esmentats caldrà que els treballadors 
presentin el document annex al present conveni degudament emplenat i signat. 
 
Els treballadors podran sol.licitar, mitjançant escrit dirigit a la CIS, la revisió del 
còmput horari en cas de realitzar una jornada superior a l’establerta en el 
present article. 

 
2.-El personal en comissió tindrà dret a indemnitzacions per raó del servei, d'acord 

amb les directrius marcades per l'Administració de l'Estat. Els imports de les 
dietes, que serviran per a la manutenció i allotjament del personal, seran els que 
es detallen tot seguit, dins del territori de l'Estat: 
 

Grup Per manutenció 
Dieta 

Per manutenció 
Mitja dieta 

Per allotjament 

A i B 36,66 € 18,33 € 58,90 € 
C, D i E 27,65 € 13,83 € 44,47 € 
 
Pel que fa a l'allotjament, el CCCB realitzarà les gestions oportunes per a 
posar a disposició del personal l'establiment adequat, i s'encarregarà de la 
contractació corresponent. Excepcionalment, i a petició del/de la 
treballador/treballadora, es podrà abonar la dieta per allotjament, quedant el 
CCCB dispensat de la contractació esmentada. 
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Per a les comissions de serveis que es duguin a terme fora de territori 
espanyol, s'aplicaran els imports aprovats per l'Acord del Consell de 
Ministres de 29 de desembre de 2000, o per altra normativa vigent que el 
complementi o modifiqui. 
 

3.- Així mateix, el CCCB es farà càrrec de contractar directament els mitjans de 
transport necessaris per al desplaçament del seu personal en comissió de 
serveis.  
Les despeses de viatge per utilització de vehicle particular, seran, en el cas 
dels cotxes, de 0,17€ per quilòmetre recorregut, i de 0,07€ en el cas de les 
motocicletes, a part de les despeses de peatges i aparcament. El CCCB 
abonarà al personal les depeses per desplaçaments efectuats en taxi i/o 
transport públic dintre del municipi on es realitzi la comissió i en el cas de 
trasllats a l'aeroport. Aquestes despeses s'abonaran contra presentació dels 
rebuts o bitllets corresponents. 

 
Article 19. Calendari laboral 
 
S’entén per calendari laboral el que cada any aprova la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’annex IV del present Conveni. 
 
Article. 20. Dies d’assumptes personals 
 
El personal fix, interins en places vacants i suplents que ocupin places reservades 
als seus titulars, l’absència dels quals es prevegi igual o superior a un any, podrà 
disposar de tres dies de permís a l’any per a assumptes personals sense justificació 
o dels dies que li corresponguin en proporció del temps treballat. 
Per Setmana Santa i Nadal s’establiran torns de quatre dies laborables cadascun. 
 
El personal podrà disposar dels 11 dies esmentats des de l’1 de gener i fins el 15 de 
gener de l’any següent. En cas de no disposar de la totalitat dels dies, en el període 
esmentat, aquests no podran ser compensats ni remunerats. 
 
Article. 21. Vacances 
 
1.- Les vacances anuals del període estival tindran una durada de 23 dies 

laborables, que es podran gaudir des de l’1 de gener i fins el 15 de gener de 
l’any següent. En cas de no disposar de la totalitat dels dies, en el període 
esmentat, aquests podran ser remunerats prèvia avaluació per part de la CIS. 
 

2.- Si durant les vacances es produeix un accident o una malaltia de més de deu 
dies de duració, les vacances s’interrompran amb efecte retroactiu al dia de la 
baixa establert en el certificat facultatiu. El/la treballador/ora reprendrà el 
període de vacances quan obtingui l’alta mèdica. Aquesta possibilitat 
d’interrompre les vacances se supedita al fet que el/la treballador/ora 
afectat/ada no hagi realitzat més de noranta dies de baixa durant l’any anterior i 
que la recuperació es faci durant el mateix any natural. 
 

3.- La retribució durant el període de vacances serà igual a una mensualitat íntegra, 
incloent els triennis, si s’escau. 
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4.- Per a la distribució de les vacances, el CCCB confeccionarà la llista amb l’ajuda 
de cada servei, que establirà el calendari esmentat en funció de les seves 
necessitats.  

 
Article 22. Permisos i llicències 
 

Per a l'aplicació del present article i següents, el terme “cònjuge” es farà 
extensiu a les parelles de fet, amb independència de la seva orientació sexual. 
Així mateix, el terme “familiar” es farà extensiu fins el segon grau de 
consanguinitat o afinitat, sempre que no es restringeixi explícitament. 
 

1.- Els/les treballadors/ores tenen dret a permisos i llicències en les circumstàncies 
i pel temps que es determinen en l’annex I al present conveni, amb l’avís i la 
justificació previs, i entenent que els dies a què es fa referència han de 
considerar-se sempre naturals i consecutius. 
 

2.- Els permisos relacionats en l’esmentat annex I no impliquen en cap cas la 
pèrdua de cap dels conceptes retributius, tret d’aquells casos explícitament 
contemplats en el propi annex. 
 

3.- En cas d’intervenció quirúrgica de familiars, els dies podran elegir-se dintre de 
les deu primeres setmanes després de la intervenció, de forma continuada o a 
petició del/de la treballador/ora. Si l’hospitalització és de cinc o més dies, el 
permís es podrà fer de forma fraccionada, també dins de les deu primeres 
setmanes des de la intervenció.  

 
4.- El/la treballador/ora amb fills menors de 12 mesos tindrà dret a un permís 

d’una hora diària d’absència de la feina per atendre’l (lactància). Aquest període 
de temps podrà ser dividit, a voluntat del/de la treballador/ora, en dues 
fraccions diàries de mitja hora, o bé substituït per una reducció setmanal de cinc 
hores, que s'hauran de distribuir en un mínim de dos dies, amb un mínim diari 
d'una hora. Aquest permís es podrà sol·licitar sempre i quan el/la cònjuge no 
gaudeixi ja d'aquest dret.  
 

Article 23. Llicències sense sou 
 
1.- El/la treballador/ora amb més d’un any de servei efectiu en el CCCB pot 

sol·licitar una llicència sense remuneració per a un termini no superior a tres 
mesos, amb suspensió del contracte de treball.  
 

2.- Aquestes llicències s’atorguen dins del mes següent al de la sol·licitud, sempre 
que les necessitats del servei ho permetin. La durada acumulada d’aquestes 
llicències no pot ser superior a tres mesos cada dos anys.  

 
Article. 24. Suspensió amb reserva del lloc de treball 

Sense perjudici del que disposa l’Estatut dels treballadors, els/les 
treballadors/ores tenen dret a la suspensió del contracte, amb reserva del lloc de 
treball i còmput del període a l’efecte de l’antiguitat, en els supòsits següents:  
 

1.- Maternitat, risc durant l'embaràs i adopció o acollida, preadoptiva o permanent. 
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Prèvia petició amb una antelació mínima d'un mes a la finalització dels períodes 
establerts en el present apartat, el/la treballador/treballadora en situació de 
suspensió tindrà dret a gaudir d'una llicència sense sou per un termini addicional 
màxim de quatre setmanes. El/la treballador/treballadora tindrà dret a gaudir 
d'aquesta ampliació sense que estigui condicionada a la decisió del responsable 
del servei. 
 
a) Maternitat de la dona treballadora per un període de setze setmanes 
ininterrompudes, ampliables en el supòsit de part múltiple en dues setmanes 
més per cada fill a partir del segon. El període esmentat es distribuirà, a criteri 
de la interessada, sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al 
part. En cas de mort de la mare, el pare podrà fer ús de la totalitat o de la part 
que resti del període de suspensió.  
No obstant això, i sense perjudici de les sis setmanes immediates posteriors al 
part de descans obligatori per la mare, en el cas que el pare i la mare treballin, 
aquesta, coincidint amb l'inici del període de descans per maternitat, tindrà 
l'opció que el pare gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda del període 
de descans posterior al part, de forma simultània o successiva al de la mare, tret 
que en el moment de la seva efectivitat, la incorporació al treball de la mare 
suposi un risc per a la seva salut. 
 
b) En el cas de risc durant l'embaràs, la suspensió del contracte es realitzarà 
d'acord amb el que estableix l'Estatut dels Treballadors i la legislació vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
c) En el supòsit d’adopció o acollida, preadoptiva o permanent, de menors de sis 
anys, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, 
ampliable en el supòsit d'adopció o acolliment múltiple en dues setmanes més 
per cada fill a partir del segon, comptades, a l’elecció del treballador, a partir de 
la decisió administrativa o judicial d’acolliment, o bé a partir de la resolució 
judicial per la qual es constitueixi l’adopció.  
La durada de la suspensió serà, també, de setze setmanes, en els supòsits 
d'adopció o acolliment de menors d'edat majors de sis anys quan es tracti de 
discapacitats, minusvàlids, o de menors amb dificultats d'inserció social i familiar 
degudament acreditades pels serveis socials competents. En cas que el pare i la 
mare treballin, el període de suspensió es distribuirà, a opció dels interessats, 
que podran gaudir-lo de forma simultània o successiva, sempre en períodes 
ininterromputs i amb els límits assenyalats. 
 
En el supòsit d'adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ 
dels pares al país d’origen de l'adoptat, el període de suspensió podrà iniciar-se 
fins quatre setmanes abans de la resolució per la que es constitueix l'adopció. 
 

2.- Exercici de càrrecs públics, representatius o funcions sindicals electives, d’acord 
amb els estatuts dels sindicats d’àmbit provincial o superior, supòsits en els 
quals és d’aplicació la situació d’excedència forçosa, sempre que aquest exercici 
impossibiliti l’assistència a la feina o que es rebin retribucions. El reingrés 
s’haurà de sol·licitar dins del mes següent al cessament en el càrrec o funció 
sindical, donant lloc, en cas de no efectuar la sol·licitud de reingrés, a passar a la 
situació d’excedència voluntària per interès particular. 
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3.- Privació de llibertat del/de la treballador/ora mentre no es dicti la sentència 
condemnatòria ferma, incloent tant la detenció preventiva com la presó 
provisional. 
  

4.- Prestació de serveis de caràcter temporal en organismes internacionals o en 
programes de cooperació internacional. El/la treballador/ora haurà d’incorporar-
se a la feina en el termini màxim d’un mes a partir de la finalització del servei, 
donant lloc, en cas de no efectuar la sol·licitud de reingrés, a passar a la 
situació d’excedència voluntària per interès particular. 
 

5.- Suspensió provisional de feina durant la tramitació d’expedient disciplinari i 
suspensió disciplinària per sanció.  

 
Article 25. Reducció de jornada 
 
1.- El personal integrat en la plantilla laboral del CCCB que hagi estat prestant els 

seus serveis ininterrompudament al CCCB durant un mínim d'un any, podrà 
sol·licitar la reducció de la jornada per assumptes personals, prèvia sol·licitud. 
Aquesta reducció haurà de ser autoritzada pel responsable màxim del servei al 
que estigui adscrit el/la treballador/treballadora, i aprovada pel Director General. 
 

2.- D’acord amb l’article 37 de l’Estatut del Treballadors qui, per raons de guarda 
legal, tingui al seu càrrec directe algun menor de sis anys o un minusvàlid físic, 
psíquic o sensorial, que no desenvolupi una activitat retribuïda, tindrà dret, 
prèvia sol·licitud, a una reducció de la jornada de treball. Tindrà el mateix dret 
qui s’hagi de fer càrrec directament de la cura d’un familiar que, per raons 
d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si mateix, sempre i quan no 
desenvolupi activitat retribuïda. 
 
La reducció de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret 
individual dels/de les treballadors/treballadores. No obstant, si dos o més 
treballadors/treballadores del CCCB generessin aquest dret pel mateix subjecte 
causant, el CCCB podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de 
funcionament i organització. 
 
El personal en situació de reducció de jornada per raons de guarda legal o cura 
d'un familiar no podrà exercir cap altra activitat remunerada, tret d’aquelles que 
hagin estat autoritzades amb anterioritat a la petició de reducció, d'acord amb la 
legislació d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques. 
 

3.- A fi de no pertorbar l'organització dels diversos serveis del CCCB, la reducció de 
jornada haurà de ser d'un terç o d'una meitat, i estar situada a l'inici o al final de 
la jornada ordinària. 
 
En la petició haurà de constar el termini de vigència de la reducció. En cas de 
modificació del termini inicial caldrà sol·licitar-ho amb un preavís de quinze dies. 
 

4.- La reducció de jornada comportarà una disminució proporcional de tots els 
conceptes retributius.  
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Així mateix, en el cas dels Caps de Servei, comportarà la pèrdua del 50% del 
complement específic, i en el cas dels Caps de Secció i d’Unitat, comportarà la 
pèrdua de la totalitat del complement de dedicació, independentment de la 
reducció sol·licitada.  
En supòsits d'extrema gravetat, la CIS podrà dispensar el/la 
treballador/treballadora d'aquesta reducció. 
 

5.- En qualsevol cas, el total de treballadors per servei en aquesta situació no podrà 
excedir el 15% del total de personal en plantilla del CCCB existent cada any, 
donant preferència a les sol·licituds previstes en l’apartat 2 del present article.  

 
 
CAPÍTOL 3 
Excedències 
 
Article 26. Excedències 
 
1.- L’excedència podrà ser voluntària o forçosa. La forçosa, que donarà dret a la 
reserva del lloc i al còmput de l’antiguitat durant la seva vigència, es concedirà per 
la designació o elecció per un càrrec públic que impossibiliti l’assistència al treball.  
 
2.- Els/les treballadors/ores fixos/es en la plantilla del CCCB, que acreditin un 
mínim d’un any d’antiguitat al servei del Centre, tindran dret a sol·licitar 
l’excedència voluntària, amb una antelació mínima de tres mesos abans de la data 
de l’inici del gaudi de l’excedència, per un període no inferior a un any i no superior 
a cinc anys.  
 
El dret a aquesta situació només podrà ser exercit una altra vegada pel/per la 
mateix/a treballador/ora si han transcorregut tres anys des de la finalització de 
l’excedència voluntària anterior. 
 
L’acord adoptat per part del CCCB haurà d’emetre’s en el termini de tres setmanes i 
es comunicarà a la persona interessada i a la representació dels/de les  
treballadors/ores. La CIS tindrà la facultat d'avaluar els casos extraordinaris de 
peticions d'excedència. 
 
No podrà declarar-se aquesta situació quan s’instrueixi al/a la treballador/ora un 
expedient disciplinari, durant la tramitació d’aquest i fins que no hagi complert la 
sanció que en el seu cas li hagués estat imposada.  
 
Als/a les treballadors/ores en aquesta situació, no els serà computable el temps de 
la seva vigència als efectes d’antiguitat ni de promoció. En cap cas es meritaran 
drets econòmics.   
 
3.- Els/les treballadors/treballadores tindran dret a un període d'excedència, no 
superior a tres anys, per tenir cura de cada fill , tant si ho és per naturalesa com 
per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, a 
comptar des de la data de naixement o de la resolució judicial o administrativa.  
Si el fill és incapacitat físic o psíquic, i sempre que sigui degudament acreditat, la 
durada de l’excedència podrà ser de fins a cinc anys.  
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Els/les treballadors/treballadores tindran dret a un període d’excedència de durada 
no superior a tres anys per tenir cura d’un familiar, fins el segon grau de 
consanguinitat o afinitat, que, per raons d’edat, accident o malaltia, no es pugui 
valer per sí mateix, i no desenvolupi activitat retribuïda.   
 
L’excedència contemplada en el present apartat constitueix un dret individual 
dels/de les treballadors/treballadores. No obstant, si dos o més 
treballadors/treballadores del CCCB generessin aquest dret pel mateix subjecte 
causant, el CCCB podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de 
funcionament i organització. 
 
Quan un nou subjecte causant doni dret a un nou període d'excedència, l'inici de la 
mateixa donarà fi a la que s'estigui gaudint en aquell moment. 
El període en que el treballador es trobi en situació d'excedència, d'acord amb el 
que s'estableix en aquest apartat, serà computable a efectes d'antiguitat i el/la 
treballador/treballadora tindrà dret a l'assistència a cursos de formació professional.  
 
El personal en situació d’excedència per raons de guarda legal o cura d’un familiar 
no podrà exercir cap altra activitat remunerada, tret d’aquelles que hagin estat 
autoritzades amb anterioritat a la petició d’excedència, d’acord amb la legislació 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 
 
Si, abans de la finalització dels períodes d’excedència previstos en el present 
apartat, el/la treballador/ora no sol·licita el reingrés al servei actiu amb trenta dies 
d’antelació, passarà a la situació d’excedència voluntària per interès particular. 
 
4.- En qualsevol cas, el total de treballadors en aquesta situació no podrà excedir el 
15% del total de personal en plantilla del CCCB existent cada any, donant 
preferència a les sol·licituds previstes en l’apartat 3 del present article.  
 
Article 27. Reserva del lloc de treball i reingrés 
 
En el supòsit de l'excedència forçosa, que donarà dret a la reserva del lloc de 
treball, el reingrés haurà de ser sol·licitat dins del mes següent al cessament en el 
càrrec públic. 
 
Els/les treballadors/ores en situació d'excedència voluntària, o per cura de fills o 
familiars, tindran dret a la reserva del mateix lloc de treball durant els dos primers 
anys. Transcorregut aquest temps, els/les treballadors/treballadores excedents 
conservaran un dret preferent al reingrés, en vacants d'igual o similar categoria a la 
seva, que hi haguessin o es produïssin amb posterioritat a la seva sol·licitud de 
reingrés, sempre que aquestes vacants no estiguin entre les places ofertes en 
concurs de trasllat o de promoció interna. Si no existís cap vacant en la seva 
categoria i si n’hi hagués en una categoria inferior, podrà optar a aquesta o bé 
esperar que es produeixi aquella.   
 
En el supòsit que opti per ocupar la vacant de categoria inferior, rebrà les 
retribucions corresponents a aquesta, mantenint l’opció a ocupar la vacant que es 
produeixi en la seva categoria.  
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El reingrés a places vacants del personal en situació d'excedència es farà en el 
mateix ordre de prelació que estableix la normativa de la funció pública. 
Els/les treballadors/ores que es trobin en situació d’excedència voluntària han de 
sol·licitar el seu reingrés com a mínim trenta dies abans de la finalització d’aquesta, 
excepte causa de força major. En cas de no presentar la petició esmentada, el/la 
treballador/ora perdrà el seu dret a reingressar al CCCB.  
 
 
CAPÍTOL 4 
Condicions retributives 
 
Article 28. Règim retributiu 
 

Les retribucions estipulades en el present conveni tenen la consideració de 
contraprestació pels coneixements i aportacions del/de la treballador/ora al seu 
lloc de treball.  
 

Article 29. Variació de l’import retributiu 
 

L'increment de l’import retributiu per als/a les treballadors/ores del CCCB serà el 
fixat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
 

Article 30. Retribucions bàsiques 
 
Les retribucions bàsiques per als treballadors del CCCB seran les establertes 
anualment per la Llei de pressupostos generals de l’Estat, d’acord amb el grup 
que correspongui a cada lloc de treball i amb l’annex II que s’adjunta al present 
conveni. 
 

Article 31. Complements 
 

1.- Complement de destí: El complement de destí serà l’establert anualment 
per la Llei de pressupostos generals de l’Estat, d’acord amb el nivell que 
correspongui a cada lloc de treball. 
2.- Complement específic: integra els factors de responsabilitat i dificultat 
tècnica de cada lloc de treball. 
3.-Complement de dedicació: retribuirà el rendiment especial, l’activitat i la 
dedicació extraordinàries. Aquest complement afectarà bàsicament a les places 
amb plena dedicació. 
4.-Complement de caixa/menyscapte: Afecta el personal dels llocs de treball 
que requereixin la prestació habitual de funcions de caixa i recaptació. 

 
Article 32. Antiguitat 
 
1.- El complement personal d’antiguitat comporta l’abonament d’una quantitat fixa 

per cada tres anys de serveis efectius en qualsevol de les administracions 
públiques i empreses o organismes dependents d’aquelles. S’entendrà per 
empreses o organismes dependents de les administracions públiques aquells en 
els quals la participació de les administracions públiques en el seu pressupost 
sigui igual o superior al 50%. 
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2.- Es consideren serveis efectius tots els prestats indistintament en qualsevol 
àmbit de l’administració pública, amb el caràcter de relació de treball retribuït 
amb càrrec al capítol I de les despeses del pressupost, excepte aquelles que 
tinguin el caràcter de prestació personal obligatòria o que no es desenvolupin en 
el marc d’una relació jurídica laboral.  
 

3.- El reconeixement d’aquests serveis es fa d’ofici si van ser prestats en el CCCB. 
Si els serveis van ser prestats en una altra administració pública, la persona 
interessada ho ha d’acreditar aportant la certificació corresponent.  
 

4.- El reconeixement i l’abonament del complement personal per antiguitat se 
sotmetrà a les regles següents:  

 
a) L’import, segons categories o grups de titulació, és el que es determina i 

coincideix amb el fixat per als funcionaris en la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat.  

 
b) L’abonament es fa conjuntament amb la nòmina mensual tenint en compte 

la data de venciment del trienni. En el primer mes de compliment 
d’antiguitat s’abonarà l’import total del trienni si el venciment es produeixi 
abans del dia 15 i l’import corresponent a mig trienni si el venciment es 
produeix durant la segona quinzena del mes. 

 
c) Els serveis reconeguts s’acumulen per ordre cronològic, originant un nou 

còmput de triennis i la valoració corresponent.  
 
d) Els triennis s’abonaran d’acord amb la taula de retribucions aprovada per 

l’exercici en curs i amb la categoria a la qual es pertanyi en el moment del 
còmput.  

 
5.- Els triennis s’abonaran al personal que hagi assolit la condició de fix. En 

aquest sentit, es retrotrauran els efectes al moment en què s’hagi consolidat 
la condició de personal fix.  

 
Article 33. Productivitat i assistència 

 
En concepte de productivitat i assistència s’abonarà, al personal que hagi 
treballat com a mínim 6 mesos en l’any natural anterior al seu pagament –
conjuntament amb la nòmina del mes d’abril -, una paga d’import d’una 
mensualitat de l’exercici anterior proporcional al temps treballat. 
Aquesta paga es regirà pels criteris següents : 
Cadascun dels conceptes, productivitat i assistència, computarà un 50% de la 
prima total. 
 
a) Productivitat. En el cas que el Cap de Servei corresponent consideri que 

algun treballador/ora del seu equip no ha assolit la productivitat escaient al 
seu lloc de treball, ho farà constar mitjançant informe adreçat a la CIS qui 
després del procediment oportú ratificarà o no aquest informe. Aquesta 
decisió determinarà l’abonament del 50% de la paga. 

b) Assistència. El 50% de la prima corresponent a aquest concepte es veurà 
proporcionalment reduït en aquells casos en que el personal gaudeixi d’un 
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període de permís sense sou o de reducció horària. Així mateix l’import es 
reduirà proporcionalment en casos de baixes per malaltia superiors a sis 
mesos durant l’any objecte de còmput. 

 
La CIS avaluarà la reducció d’aquesta paga en aquells casos en que el/la 
treballador/ora hagi comès alguna de les faltes previstes en els apartats b) o c) 
de l’article 69.2 del present conveni. 
 

Article 34. Pagues extraordinàries 
 

S’abonaran dues pagues extraordinàries conjuntament amb les nòmines de juny 
i desembre. 
El còmput de cadascuna d’aquestes pagues serà el corresponent a una 
mensualitat íntegra de les retribucions, tant bàsiques com complementàries. Les 
pagues es correspondran amb el temps treballat i es reduiran proporcionalment 
en aquells casos en que el personal gaudeixi d’un període de permís sense sou o 
de reducció horària, tenint en compte que el còmput de les pagues es realitza 
semestralment. 
 

Article 35. Domiciliació i abonament de la nòmina 
 
1. El sistema normal d’abonament de les retribucions és la transferència 
bancària. La data màxima per a l’ordre de transferència de la nòmina als 
comptes bancaris corresponents dels/de les treballadors/ores del CCCB serà el 
dia 26 de cada mes.  
 
2. La paga extraordinària d’estiu s’ordenarà no més tard del 20 de juny, 
conjuntament amb la nòmina d’aquell mes.  
3. La paga extraordinària de Nadal s’ordenarà no més tard del 20 de desembre, 
conjuntament amb la nòmina d’aquell mes.  
 
4. La paga de productivitat s’ordenarà com a màxim el dia 20 d’abril, 
conjuntament amb la nòmina d’aquell mes.  
 
5. En les nòmines del personal laboral s’especificarà el detall de tot els conceptes 
retributius, incloses les hores extraordinàries, fent referència al termini a què 
corresponen. 

 
 
CAPÍTOL 5 
Condicions socials 
 
Article. 36 Premis per any de servei 

 
1.- El personal del CCCB en situació de servei actiu que compleixi l’antiguitat de 

serveis efectius que s’indica a continuació té dret als premis següents:  
 

a) Als 25 anys de servei, 1 mes addicional de vacances o 60% del sou.   
b) Als 30 anys de servei, 1 mes addicional de vacances o 75% del sou 
c) Als 35 anys de servei, 1 mes addicional de vacances o 100% del sou  
d) Als 40 anys de servei, 1 mes addicional de vacances o 125% del sou  
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2.- Els dies especials de vacances es compliran durant l’any següent a comptar des 

de la data en què es produeixi l'aniversari o, en el cas dels serveis prestats en 
una altra administració pública, durant de l'any posterior al seu reconeixement, 
sempre que no s'hagin beneficiat en aquella. El mateix criteri s'utilitzarà en el 
cas de la retribució. 
 

3.- A l’efecte d’aquest article, el reconeixement de l'antiguitat es farà d'acord amb 
el que estableix l'article 32. 

 
Article. 37 Retribucions en situació d’incapacitat temporal 
 
En cas d’incapacitat transitòria per malaltia, accident o situació de maternitat, 
degudament autoritzada per la Seguretat Social i acreditada amb la presentació 
dels comunicats oficials de baixa i confirmació, el CCCB complementarà la percepció 
legal establerta del/de la treballador/ora per aquest concepte, d'acord amb el detall 
següent: 
 
a) Quan la incapacitat sigui motivada per malaltia comuna o accident no laboral, 
el/la treballador/treballadora tindrà dret, durant els primers sis mesos de la baixa, 
a la percepció íntegra de les seves retribucions. A partir del setè mes i fins a la 
finalització de la baixa, el/la treballador/treballadora percebrà el 80% de la base de 
cotització, entenent que es reduirà proporcionalment la paga de productivitat 
corresponent. Excepcionalment, aquesta reducció en les retribucions podrà ser 
dispensada si concorren circumstàncies d'especial gravetat, a instàncies del/ de la  
treballador/treballadora afectat/da, i previ informe de la CIS. 
 
b) Quan la incapacitat sigui motivada per malaltia professional, accident laboral 
o maternitat, es continuaran percebent la totalitat dels drets econòmics que 
corresponguin, mentre duri el període de baixa. 
 
En ambdós supòsits, el CCCB i el/la treballador/treballadora afectat/da podran 
sol·licitar als serveis mèdics de la mútua contractada per als casos d'incapacitat 
temporal, que confirmin i avaluïn l’estat de salut del/de la treballador/ora, per tal 
de facilitar, en la mesura del que sigui possible, la seva recuperació i reincorporació 
al lloc de treball. 
 
Article. 38. Ajuts especials per a familiars incapacitats o fills superdotats 
 
1.- Els/les treballadors/ores en plantilla del CCCB que tinguin al seu càrrec familiars 

incapacitats, psíquics o sensorials o fills superdotats, que convisquin o depenguin 
econòmicament d’aquest, seran beneficiaris d’un ajut especial per aquest 
concepte, que es meritarà amb caràcter mensual. Les quantitats, en funció del 
grau de disminució seran les establertes en l’annex corresponent al present 
conveni.  

 
2.- L’assignació a la incapacitat dels graus es farà en funció del barem següent:  

 
Grau I: entre un 33 i un 64% d’incapacitat 
Grau II: entre un 65 i un 74% d’incapacitat 
Grau III: un percentatge igual o superior al 75% d’incapacitat 
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Els ajuts per al personal amb fills superdotats seran equivalents als de grau I. 
 

3.- L'acreditació de la disminució física i/o sensorial, i la capacitat intel·lectual 
s’haurà de realitzar a través dels equips multiprofessionals dependents de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

4.- Quan la persona incapacitada necessiti i rebi tractament rehabilitador, educació 
especial de caràcter onerós o dependència assistida, serà necessari acreditar 
documentalment la prescripció o prestació, segons escaigui, dels conceptes 
esmentats i, en tot cas, l’import pagat. En aquests supòsits, els imports dels 
ajuts especials que es meritaran de forma mensual segons el grau d’incapacitat 
seran els establerts en l’annex corresponent al present conveni.  
 
La percepció d’aquest segon tipus d’ajut és incompatible amb el primer.  
 

5.- La percepció d’aquests ajuts és incompatible amb la condició, per part del 
familiar incapacitat, de pensionista, per incapacitat o jubilació, en les modalitats 
contributiva o no i amb la percepció de qualsevol renda procedent del treball, 
tret que la quantia de la pensió o dels ingressos del familiar incapacitat, o la 
suma de tot, no arribi a l’import del Salari Mínim Interprofesional vigent per a 
cada any.  
 

6.- En cas de defunció del beneficiari, es continuarà fent efectiva, durant un període 
de 10 anys, a la representació legal del disminuït o a la persona que el tingui al 
seu càrrec, sempre que compleixi amb l’obligació de mantenir-lo, educar-lo i 
prestar-li atenció, cosa que haurà d’acreditar documentalment.  
 

7.- Aquest concepte experimentarà un increment equivalent a l'establert per la 
resta de conceptes retributius. 

 
Article. 39. Jubilació anticipada 
 
El personal al servei del CCCB podrà acollir-se a la jubilació voluntària anticipada, 
amb dret a percebre les quantitats previstes al següent paràgraf, sempre que 
reuneixi els requisits legals. 
 
Els incentius aplicables a la jubilació anticipada seran de 35 mensualitats brutes per 
al cas de què l’edat de la persona empleada en el moment del passi a la jubilació 
sigui de 60 anys, de 28 mensualitats per al cas de 61 anys, 21 mensualitats per al 
cas de 62 anys, 14 mensualitats per al cas de 63 anys i 7 mensualitats per al cas 
de 64 anys. 
 
En el cas de tenir 64 anys, serà requisit imprescindible que en la data de jubilació 
restin, com a mínim, 7 mesos per a la data de jubilació forçosa per edat. 
 
Les parts es comprometen a revisar la regulació precedent en el supòsit que es 
produís una modificació legal en les condicions que regeixen la jubilació del 
personal al servei de l’administració local. 
 
 



 
23
 

 

Article. 40. Pòlissa d’assegurança per defunció o incapacitat 
 
1.- El CCCB té contractada una pòlissa d’assegurança per defunció o incapacitat 

permanent total o parcial dels seus/de les seves treballadors/ores com a 
conseqüència d’accident laboral. 
 

2.- El personal afectat tindrà dret a una indemnització per un import mínim de 
12.500€ en cas de mort, i de 25.000€ en cas d’invalidesa absoluta o gran 
invalidesa, quan resulti d’un accident laboral reconegut com a tal en l’expedient 
corresponent, malaltia professional o infart.  

 
Article 41. Defensa judicial i responsabilitat civil 
 
1.- El CCCB garantirà l’assistència jurídica al personal subjecte a aquest conveni 

que la necessiti per raó de conflictes amb tercers derivats de la prestació del 
servei. 
 

2.- El CCCB garanteix la cobertura de la responsabilitat civil del seu personal per 
danys ocasionats a tercers en l’exercici de les seves funcions, incloses les fiances 
i els costos judicials, excepte en els casos en què el/la responsable sigui 
condemnat per imprudència temerària amb infracció de reglaments, negligència 
o ignorància inexcusable, dol o mala fe, infracció o incompliment voluntari de les 
normes.  

 
Article. 42. Vestuari, menjador i tiquets restaurant 
 
1.- El personal tècnic del CCCB dels llocs de treball que es detallen en el present 

article, rebrà un ajut de vestuari per import brut anual de 350 euros que 
s'inclourà en la nòmina del mes de gener i s'actualitzarà anualment d'acord amb 
l'IPC estatal publicat per l'INE. 

 
CODI LLOC DE TREBALL NOMBRE DE PERSONES 
6H2 Tècnic Instal·lacions Audiovisuals – nivell 1 1 
9E Tècnic de Registre i Conservació 2 
9EF Tècnic d’Il·luminació 1 
11EF Encarregat 1 
12EF Oficial Produccions 2 
12G Oficial Magatzem 1 
13H Tècnic Auxiliar Audiovisuals 4 
16EF Auxiliar Pràctic Produccions – nivell 1 1 
17EF Auxiliar Pràctic Produccions 2 
17G Auxiliar Pràctic Administració 1 

 
2.- El CCCB posarà a la disposició del seu personal un espai d’ús comú, a les 

dependències del Centre, amb l’objecte de servir de sala menjador, equipat amb 
els elements necessaris. El CCCB destinarà una bestreta per a consumibles 
bàsics destinats a l’ús en aquest espai. 

 
3.- El CCCB lliurarà al seu personal tiquets restaurant per un valor anual de 

360,80€, per als treballadors amb jornada partida, i de 184,80€, per als 
treballadors amb jornada intensiva, fins a la categoria professional de Cap 
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d'Unitat inclosa. Els tiquets restaurant es lliuraran trimestralment, i tindran 
validesa fins el 28 de febrer de l'any següent al de la seva emissió. L’import dels 
tiquets s’actualitzarà anualment d’acord amb l’increment de l’IPC establert per 
l’INE. 

 
4.- Sense perjudici del que s’estableix en els punts anteriors, i, d’acord amb l’article 

17 del present conveni, el CCCB lliurarà tiquets restaurant als responsables de 
cadascun dels serveis per atendre les necessitats dels seus treballadors amb 
motiu de perllongacions de jornada o treballs imprevistos que calgui atendre fora 
de l’horari habitual dels treballadors. Aquests tiquets es lliuraran contra 
justificació raonada dels motius que han ocasionat la despesa per part del Cap 
de Servei corresponent. 

 
Article. 43 Bestretes i anticipacions 
 
1.- Es podrà concedir, als/a les treballadors/ores fixos/es del CCCB que es trobin en 

situació d’alta en nòmina, una bestreta sense interès a compte de les 
retribucions que han de rebre durant el pròxim any de prestació de serveis.  

 
2.- Aquestes bestretes no podran excedir la quantitat equivalent a dues 

mensualitats. 
 
3.- El reintegrament es farà mitjançant una deducció de les retribucions de la 

persona interessada en el termini màxim de dotze mesos posteriors a la 
concessió, en quantitats proporcionals a l'import de la bestreta concedida. Els 
descomptes s'iniciaran en el decurs del trimestre immediatament posterior a 
aquell en el que s'hagi devengat l'import de la bestreta. 

 
4.- Amb independència del termini màxim de dotze mensualitats, les persones 

beneficiàries de les bestretes podran procedir a la cancel·lació de la quantitat 
pendent en el moment que considerin oportú. 

 
5.- En aplicació del sistema comptable, les bestretes seran incloses en la nòmina 

mensual.  
 
6.- Abans de la resolució de sol·licituds voluntàries dels interessats, referides a la 

finalització o interrupció de la relació de servei amb el CCCB, serà necessari 
acreditar el reintegrament total de les possibles bestretes concedides. 

 
7.- Els/les treballadors/treballadores del CCCB podran sol·licitar l’abonament 

anticipat de la paga de productivitat. 
 S'abonarà, si s'escau, fins a l'import total de la paga de productivitat de l’any 
anterior, si la sol·licitud es presenta abans del dia 10 dels mesos de gener, 
febrer o març. A aquest import es podrà afegir l'import corresponent als mesos 
de gener i febrer de l'any en curs. 

 
 En el cas que les sol·licituds es presentin després del mes d’abril, es podrà 
abonar la part proporcional a la paga corresponent als mesos treballats de l’any 
en curs. 
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8.- Per afavorir la celeritat en el tràmit de les bestretes i anticipacions, totes les 
sol·licituds que arribin al registre abans del dia 10 de cada mes seran pagades 
en la nòmina del mateix mes. Les entrades després del dia 10 s’abonaran el mes 
següent.  

 
9.- El CCCB, d'acord amb la CIS, podrà limitar el nombre de bestretes actives i de 

quantitats lliurades a compte, en funció de les disponibilitats de tresoreria. 
 
Article. 44. Ajut reintegrable extraordinari en supòsit d’extrema gravetat 
 
1.- El CCCB, d’acord amb la CIS i amb els requisits que en cada cas es considerin 

adequats, atorgarà ajuts reintegrables, per un import màxim equivalent a tres 
mensualitats, en supòsits d’extrema gravetat que comportin greus dificultats 
econòmiques i que estiguin ocasionats per catàstrofes climatològiques, incendis 
o accidents. Aquests ajuts podran ser sol·licitats pels/per les treballadors/ores 
fixos/es.  
 

2.- El reintegrament dels ajuts es farà, com a màxim, transcorregut un any des del 
seu atorgament, subjectant-se a les mateixes regles que regulen les bestretes.  

 
Article 45. Baixes en el procés de gestació 
 
1.- Durant l’embaràs de la dona treballadora, si el desenvolupament de la seva 

feina resultés perjudicial per a ella, amb caràcter transitori i amb un informe 
facultatiu previ, el CCCB, d’acord amb les possibilitats existents, facilitarà el seu 
canvi a una altra destinació dins de la seva categoria, especialitat professional i 
torn habitual.  
 

2.- Les baixes degudament acreditades produïdes durant els mesos de l’embaràs no 
computaran com a temps de permís de maternitat, incloses les directament 
imputables al procés de gestació.  
 

3.- Les treballadores en procés de gestació gaudiran de permís retribuït per a 
l'assistència a controls mèdics i classes de preparació maternal, sempre i quan 
ho comuniquin amb la suficient antelació al Cap de Servei corresponent. 

 
Article. 46 Ajuts per a despeses mèdiques 
 
Tindran la consideració de beneficiaris, a l’efecte del present article, el personal 
laboral del CCCB, el cònjuge llevat que treballi i els fills menors de 18 anys. En 
aquest sentit, tindrà la consideració de cònjuge la persona que convisqui de forma 
habitual amb l’empleat del CCCB, formant parella estable.  
 
Els treballadors podran fer una única sol·licitud per concepte i any. 
 
Les contingències protegides, així com les ajudes anuals a cada supòsit, seran les 
següents: 
 

� Per ulleres o lents de contacte: 
Vidres, fins a un màxim de 70 € 
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Ulleres o lents de contacte, fins a un màxim de 100 € 
� Per compra d’aparells ortopèdics i auditius: un màxim de 100 € per persona 
� Per tractaments psicològics: un màxim de 100 € per persona 

 
Per poder percebre l‘import de les ajudes contemplades, serà requisit necessari la 
petició per part del treballador acompanyada tant de la recepta o informe mèdic, 
com de la factura oficial de la despesa realitzada. 
 
Article. 47 Ajut per a l’educació dels fills. 
 
El CCCB abonarà al personal amb fills, fins als 12 anys inclòs, un ajut per a 
l’educació d’aquests per un import mensual per fill de 45€, fins a un màxim anual 
de 405€ per fill (9 mesos de curs escolar).  
 
Es podran acollir a aquest ajut aquells treballadors amb renda familiar, inferior a: 

- Famílies amb un fill, 55.000 €. 
- Famílies amb dos fills, 60.000 € 
- Famílies amb tres o més fills, 65.000 € 
 

Les quantitats referides en aquest article, tant de l’ajut com de renda familiar 
s’incrementaran anualment d’acord amb l’IPC estatal. 
 
Per poder percebre l‘import de les ajudes contemplades, serà requisit necessari la 
petició per part del treballador acompanyada dels rebuts originals de l’escola, 
fotocòpia dels documents de declaració de la renda familiar i fotocòpia del llibre de 
família. 
 
Article. 48 Salut laboral 
 
El CCCB es compromet a l’aplicació de la normativa legal establerta en matèria de 
salut laboral i a facilitar la realització de tots aquells controls mèdics i tècnics dels 
mitjans amb els que desenvolupa les seves tasques cadascun dels treballadors que 
es creguin oportuns per a la vigilància de la seva salut. 
A aquests efectes, el CCCB oferirà anualment a tots els treballadors la possibilitat 
de realitzar de manera voluntària i confidencial una revisió mèdica completa, que 
en el cas de les treballadores inclourà la revisió ginecològica. 
 
El Comitè de Seguretat i Salut del CCCB integrat per representants del Comitè 
d’Empresa i representants del Centre exercirà la facultat de vigilància dels controls 
referits. 
 
Article 49. Altres condicions 
 
El CCCB es compromet a negociar amb els seus concessionaris, i amb els col·lectius 
i institucions amb que col·labora habitualment, invitacions, descomptes i altres 
avantatges per al personal. Els avantatges vigents en el moment d’aprovació del 
present conveni, s’adjuntaran com annex III i s’aniran revisant periòdicament. 
 
Per tal de beneficiar-se dels avantatges referits els/les treballadors/treballadores 
hauran de presentar la targeta d'acreditació que el Centre lliurarà en el moment de 
la contractació. 
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CAPÍTOL 6 
Promoció, mobilitat interna i formació 
 
Article 50. Drets 
 

Els/les treballadors/ores del CCCB tindran dret en igualtat de condicions a la 
promoció, a la formació i a un perfeccionament professional constant.  

 
Article 51. Promoció i mobilitat interna 
 

El CCCB facilitarà la promoció interna dels seus/de les seves treballadors/ores, 
sense cap tipus de discriminació, tant per al personal fix com interí.   

 
1. A aquest efecte, es reservarà a la promoció interna, com a mínim, el 50% del 

total de les places convocades a l’oferta pública d’ocupació corresponent. El 
percentatge corresponent a cada convocatòria es fixarà com a resultat de la 
negociació de l’oferta pública.  
 

2. Les convocatòries per proveir places vacants es faran per categories. El total de 
places reservades a la promoció interna es distribuirà entre les diferents 
especialitats que integrin la categoria.  
 

3. Les places reservades a la promoció interna seran objecte d’una convocatòria 
específica que preveurà l’acumulació de les que resultin vacants en el torn lliure.  
 

4. Quan la plaça reservada a la promoció interna sigui única en una convocatòria o 
en una especialitat i resulti deserta, el CCCB podrà procedir a la seva 
convocatòria en torn lliure.  
 
El CCCB podrà cobrir serveis temporals mitjançant la redistribució d’efectius 
sempre i quan aquests serveis no estiguin vinculats a la creació d’una nova 
plaça. 

 
Article 52. Procediment 
 
1. La promoció interna es farà ordinàriament pel procediment de concurs de mèrits. 

Per a la promoció a les categories corresponents als grups de titulació E, D i C es 
valorarà la superació de cursos de formació específics. Així mateix, es podran 
realitzar proves de caràcter pràctic vinculades a les funcions pròpies de la 
categoria convocada.  
 

2. Amb motiu de l’oferta pública d’ocupació es negociarà amb el Comitè d’Empresa 
la fórmula més adequada a l’efecte de la promoció interna, per als diferents tipus 
de places que s’han de cobrir, així com el barem de mèrits que s’ha d’aplicar en 
la fase de concurs. Tot això, dins de la legalitat vigent en cada moment i amb la 
garantia dels principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.  

 
Article 53. Promoció professional 
 
Mitjançant el grau personal que posseirà tot treballador respecte del nivell del lloc 
de treball que realitzi, es podrà promocionar els/les treballadors/ores del CCCB. A 
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aquest efecte, el/la treballador/ora, per mitjà del desenvolupament d’un o més llocs 
de treball del nivell corresponent durant dos anys, adquirirà el grau personal 
equivalent al nivell immediatament superior al que tenia, d’acord amb el que 
estableixi el catàleg de llocs de treball. En aquesta promoció professional, caldrà un 
informe del Cap del Servei i l’avaluació de la CIS per a la realització de la 
modificació. Anualment, coincidint amb l’aprovació del pressupost del CCCB, es 
revisaran els intervals (nivell mínim i màxim) de destinació del personal del CCCB.   
 
Article 54. Formació 
 
El CCCB destinarà, com a mínim, el 0,25% del pressupost del capítol I a despeses 
de formació del seu personal. 
 
Els treballadors podran realitzar cursos de formació vinculats directament a les 
funcions del seu lloc de treball, prèvia sol·licitud al Cap del Servei corresponent que 
informarà als Serveis Administratius del CCCB per tal que es faci efectiu el 
pagament de la matrícula. L’import màxim per curs i treballador, s’estableix en 
300,51 €. Es podrà sol·licitar l’abonament parcial, per aquest import, de matrícules 
més elevades. 
El temps d’assistència als cursos de formació es considerarà com a temps de treball 
efectiu, sempre i quan la formació estigui vinculada al lloc de treball i funcions 
assignades. 
 
Els criteris a tenir en compte per a l’acceptació de les sol·licituds seran: 

a) Adequació de les matèries del curs a les funcions específiques del lloc de 
treball.  
Es consideraran prioritaris els cursos vinculats directament a les funcions 
desenvolupades per davant dels cursos complementaris i de formació 
generalista. 
 

b) Entitat on es realitzarà la formació. Es donarà prioritat a les peticions de 
cursos que es realitzin en universitats/escoles/centres públics.  

 
c) Rotació del personal. L’autorització de les matrícules haurà de garantir una 

distribució equitativa dels recursos entre el personal del Centre que 
manifesti interès per completar la seva formació. 

 
Excepcionalment, prèvia deliberació de la CIS, el CCCB podrà destinar un import 
superior al consignat per a cada treballador quan estimi que la formació s’ha de 
realitzar com a conseqüència de modificacions en les funcions del treballador o en 
els medis de que disposa per a la realització de les tasques que se li encomanin. 
 
D’altra banda, la CIS vetllarà per la realització de cursos destinats a millorar les 
condicions de treball del personal del CCCB i serà informada de totes les sol·licituds 
que es rebin.  
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CAPÍTOL 7 
Drets sindicals i de representació 
 
Article 55. Llibertat sindical 
 

El CCCB garanteix el dret a la lliure sindicació i organització del personal subjecte 
a aquest conveni, tal com s’estableix en l’article primer, així com el dret a la no-
discriminació, perjudici o sanció per raó de la seva afiliació i exercici de drets 
sindicals sense cap exclusió per pertànyer a un determinat servei, categoria 
professional o lloc de treball.  
 

Article 56. Capacitat jurídica i competències 
 
 El Comitè d’Empresa té capacitat jurídica per exercir accions administratives, 

judicials i de qualsevol altre tipus en tot allò que faci referència a l’àmbit de les 
seves competències, la qual cosa s’exercitarà per decisió majoritària dels seus 
membres.  

 
Article 57. Mitjans materials del Comitè d’Empresa  
 
 1. El Comitè d’Empresa disposarà d’un local social permanent, adequat, apte i 

d’ús exclusiu per desenvolupar activitats pròpies de la seva representació, 
proveït del mobiliari d’oficina i material informàtic corresponent, així com dret a 
la utilització de fotocopiadora.  

 
 2. El CCCB facilitarà al Comitè d’Empresa els taulers d’anuncis necessaris perquè 

sota la seva responsabilitat col·loqui tots els avisos i les comunicacions que hagi 
d’efectuar i que consideri pertinents, sense altres limitacions que les establertes 
en la llei. Aquests taulers s’instal·laran en llocs clarament visibles, per permetre 
que la informació arribi als/a les treballadors/ores fàcilment.  

 
3. El CCCB assumirà les despeses inherents a les funcions del Comitè d’Empresa 
fins a un màxim anual de 1.200 €. En aquesta quantitat queden incloses, entre 
d’altres, les despeses originades com a conseqüència de l’adquisició i/o 
subscripció a publicacions de temàtica emmarcada dins de les competències del 
Comitè d’Empresa. 

 
Article 58. Quota sindical 
 
 De conformitat amb allò establert en l’article 11 de la Llei orgànica 11/1985, de 

2 d'agost, de Llibertat Sindical, a requeriment de qualsevol sindicat i amb la 
conformitat prèvia dels/de les treballadors/ores afectats/ades, el CCCB 
descomptarà en la nòmina mensual d’aquests la quota sindical que escaigui i 
realitzarà la transferència corresponent a favor del sindicat, acompanyada de la 
relació nominal corresponent.  
 
Per això, es remetrà al CCCB un escrit on consti expressament la conformitat 
del/de la treballador/ora sobre l’ordre de descompte, el sindicat al qual escau 
realitzar la transferència i el número del compte corrent al qual hagi de fer-se 
aquesta, així com la quantitat de la quota.  
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Article 59. Dret de vaga 
 

1. El CCCB reconeix el dret a la vaga a tots els seus/les seves treballadors/ores, 
de conformitat amb allò establert a l'article 28.2 de la Secció 1ª, Capítol II, Títol 
I, de la Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978.  
 
2. Per a totes aquelles qüestions que afectin el CCCB i el seu personal i en què hi 
hagi discrepàncies i no sigui possible arribar a un acord entre els representants 
d’ambdues parts, un cop s’hagin esgotat totes les possibilitats de negociació les 
parts podran nomenar un o diversos mitjancers de mutu acord sobre els extrems 
de desacord que es considerin pertinents. Les parts signants d’aquest conveni es 
comprometen a la negociació d’un procediment específic de mediació per a la 
resolució dels conflictes que puguin sorgir en la determinació de les condicions 
de treball.  
 

Article 60. Garantia personal 
 

Es considerarà accident laboral, a tots els efectes, el succés que pugui 
esdevenir-se al representant dels/de les treballadors/ores amb motiu o a 
conseqüència dels desplaçaments que faci en l’exercici de les funcions pròpies de 
la seva representació.   
 

Article 61. Reunions i assemblees dels/de les treballadors/ores 
 

1. Es podran fer assemblees dins de l’horari laboral si són convocades pel 
Comitè d’Empresa, pels sindicats legalment constituïts o per un nombre no 
inferior al 25% dels/de les treballadors/ores, d’acord amb la normativa legal.   
 
2. Aquestes reunions es faran en locals idonis i aptes per al seu 
desenvolupament que facilitarà l’empresa a les persones convocants, 
preferiblement en el mateix centre de treball. Per poder dur a terme aquestes 
reunions, les persones convocants comunicaran per escrit la data d’aquestes a 
l’empresa amb una antelació mínima de cinc dies hàbils, tret de casos 
excepcionals. En aquest mateix escrit es farà constar l’hora, el lloc on s’ha de fer 
l’assemblea, l’ordre del dia i les dades de qui convoca. Sempre que es compleixin 
els requisits esmentats, les assemblees hauran de ser autoritzades pel CCCB. En 
cas contrari, si 24 hores abans de la celebració d’aquesta el CCCB no formula 
cap objecció motivada en forma escrita, es podrà fer sense cap altre requisit.  
 
3. S’estableix un màxim de quinze hores anuals per fer assemblees dins de la 
jornada laboral.  
 
4. Les persones convocants de les assemblees podran ser assistides en aquestes 
per les persones expertes que considerin oportunes, sense que en cap cas sigui 
exigible la pertinença d’aquestes al CCCB. En l'ordre del dia que es lliurarà als 
representants del CCCB, s'inclourà la relació (nom i cognoms, càrrec, 
empresa/entitat) de les persones que assistiran a les assemblees i que no 
pertanyen a la plantilla de personal del CCCB. 
 
5. En qualsevol cas, les persones convocants garantiran en tot moment l’ordre 
de les assemblees. 
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Article 62. Garanties, drets i facultats del Comitè d’Empresa i dels seus 
membres  
 

1. Els/les representants del personal tenen capacitat de negociació per a tots els 
problemes que afectin els/les treballadors/ores del CCCB.  
 
2. Els/les representants del personal podran utilitzar qualsevol dels mitjans 
tècnics i materials de que disposa el CCCB per a comunicar-se amb els/les 
treballadors/treballadores. 
 
3. Els/les representants dels/de les treballadors/ores tenen la facultat 
d’assessorar-se i fins i tot sol·licitar la presència personal de les persones 
expertes que considerin oportunes dins l’àmbit de les seves competències, sense 
que en cap cas sigui exigible la pertinença d’aquelles al CCCB. En qualsevol cas, 
el Comitè d’Empresa notificarà al CCCB la intervenció d’altres persones alienes al 
Centre en els assumptes del seu personal, i haurà d’autoritzar per escrit el 
lliurament d’informació als assessors referits quan es tracti de dades personals 
dels/de les treballadors/treballadores o dades econòmiques i de funcionament 
del Centre. 
 
4. En cap cas el Comitè d’Empresa podrà encomanar treballs d’infrastructura 
vinculats a les seves activitats (preparació d’aules per fer les assemblees, 
realització de fotocòpies, etc.) als/a les treballadors/ores del CCCB sense 
l’autorització del Cap del Servei corresponent. 
 
5. Qualsevol treballador/ora o grup de treballadors/ores podrà sol·licitar la 
participació del Comitè d’Empresa en tots els problemes que els afectin. Aquest 
podrà continuar, impulsar i comparèixer en accions legals en les quals estiguin 
implicats els seus/les seves representats/ades i actuar en nom d’aquests, 
sempre que aquests/es no ho prohibeixin expressament d’acord amb les 
formalitats legals de cada cas.  
 
6. Els membres del Comitè d’Empresa, com a representants legals del personal 
sotmès a aquest conveni, sense perjudici de les competències, funcions, 
garanties i drets en general reconeguts per les disposicions legals, tindran les 
garanties i les facultats següents:  
 

a)  El Comitè d’Empresa tindrà la facultat de convocar assemblees generals, 
segons allò establert en aquest conveni, en l’Estatut dels treballadors i 
en altres disposicions generals.  

 
b)  Audiències del Comitè d’Empresa en el supòsit que se segueixi un 

expedient disciplinari a un dels seus membres, sense perjudici de la 
persona interessada que es regula en el procediment disciplinari.  

 
c)  La lliure expressió individual o col·legiada de les seves opinions en les 

matèries referides a l’esfera de la seva representació.  
 
d)   Publicació o distribució, sense perjudici del desenvolupament normal de 

la feina, de les comunicacions d’interès professional, laboral, social i 
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sindical que es considerin rellevants. Aquesta activitat es podrà realitzar 
per qualsevol mitjà o canal implantat en el CCCB.  

 
e)  Garantia a no ser discriminat/ada, mentre treballi en el CCCB, en la 

promoció econòmico-professional per raó de l’exercici de representació.  
 
f) Garantia a no ser acomiadat/ada o sancionat/ada durant l'exercici de les 

seves funcions, ni dins de l'any següent a la finalització del seu mandat, 
tret que aquesta es produeixi per revocació o dimissió sempre que 
l'acomiadament o sanció es basi en l'acció del/de la 
treballador/treballadora, en l'exercici de la seva representació, sense 
perjudici, per tant, d´allò establert en l´article 54 de l´Estatut dels 
Treballadors. 

 
g)  Disposar d’un crèdit de quinze hores mensuals, de les corresponents a la 

jornada de treball efectiu, per a l’exercici de les funcions de 
representació.  

 
h)  A l’efecte del crèdit establert en l’apartat anterior, no computaran les 

hores utilitzades en les reunions amb el CCCB, així com les empleades 
en la negociació de pactes, acords o convenis, ni les empleades en 
tribunals i processos de selecció de personal o de provisió de llocs de 
treball.  

 
Article 63. Capacitat jurídica i competències del Comitè d’Empresa 
 
 1. El Comitè d’Empresa tindrà plena capacitat jurídica i d’obrar en l’àmbit de 

les seves competències. Sense perjudici de les que per llei li corresponguin, 
tindrà les següents:  

 
a)   Ser informat documentalment pel CCCB respecte de totes les qüestions 

d’interès laboral que puguin afectar els/les treballadors/ores amb 
caràcter general i de manera especial per la transformació o modificació 
de les comeses de les unitats administratives i per les innovacions 
tècniques operades en els llocs de treball.  

 
b)   Emetre un informe, amb caràcter previ, en el termini de quinze dies a 

partir de la comunicació oportuna en els casos següents:  
 

• Reestructuració de plantilles i cessaments, totals o parcials, 
definitius o temporals, d’aquells, així com qualsevol incidència 
que pugui afectar el volum d’ocupació.  

 
• Reducció de la jornada laboral, així com el trasllat total o parcial 

de les instal·lacions. 
 

• Plans de formació professional del CCCB. 
 

• Implantació o revisió de sistemes d'organització i control del 
treball. Així mateix, respecte de l'organització i el control del 
treball. 
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• Establiment, tant periòdic com singular, de complements o 

gratificacions, així com el seguiment de l’aplicació d’aquells.  
 

• Variació de la jornada de treball, l’horari, el règim de torns i 
també qualsevol altre canvi en les condicions de treball.  

 
c)    Conèixer la contractació laboral en els termes que preveu la Llei 

2/1991, de 7 de gener, sobre els drets d’informació dels representants 
dels/de les treballadors/ores en matèria de contractació.  

 
d)   Ser informats per escrit de totes les sancions imposades per faltes greus 

i molt greus.  
 
e)   Conèixer mensualment els documents relatius a la finalització de la 

relació laboral i trimestralment les estadístiques sobre l’índex 
d’absentisme i les seves causes, els accidents de treball, les malalties 
professionals i els índexs de sinistralitat, els estudis periòdics o especials 
del medi ambient laboral i els mecanismes de prevenció que s’utilitzin.  

 
f)    Exercir una tasca de vigilància en el compliment de les normes vigents 

en matèria laboral, Seguretat Social i ocupació, com també la vigilància 
de la resta de pactes, condicions i usos laborals en vigor.  

 
g)  Participar en la realització de les obres socials establertes en benefici 

dels/de les treballadors/ores o dels seus familiars.  
 
h)   Formular les reclamacions i les accions legals d’interès general que 

siguin pertinents per a la via administrativa o jurisdiccional, en aplicació 
de la normativa laboral vigent, davant de l’autoritat i els organismes 
competents.  

 
i)    Negociar amb el CCCB l’oferta pública de treball, a fi de valorar en 

major mesura les necessitats de personal del CCCB.  
 
j)    Rebre el projecte de pressupost del capítol I, a fi de formular esmenes 

en tot allò que afecti les condicions de treball del CCCB, amb l’objecte 
que es tinguin en compte abans de l’aprovació del pressupost del CCCB. 

 
k)   Qualsevol altra que s’estableixi en les clàusules del present conveni.  

 
 
CAPÍTOL 8 
Seguretat i higiene 
 
Article 64. Prevenció de riscos laborals 
 

El CCCB se subjecta al compliment de la legislació vigent de prevenció de 
riscos laborals i realitzarà quantes accions estimi oportunes per a la 
vigilància de la seguretat dels seus treballadors en el desenvolupament de 
les tasques que els siguin encomanades. 
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Article 65. Comitè de Seguretat i Salut 
 

Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut, integrat per 2 representants 
del Comitè d’Empresa i 2 representants del CCCB, que vetllarà pel 
compliment de la legislació referida, avaluarà els riscos de cada lloc de 
treball i proposarà les mesures a adoptar per a la minimització o supressió 
dels mateixos. 

 
Article 66. Farmacioles 
 

El CCCB disposarà de tantes farmacioles sanitàries d’urgència com sigui 
necessari per a l’assistència dels seus treballadors en cas de lesions lleus i 
primeres atencions en cas d'accident laboral. Aquestes farmacioles es 
dotaran, a més, amb aquells medicaments que es cregui convenient sempre 
que no sigui indicada la recepta mèdica per a la seva administració. 

 
Article 67. Equips de protecció 
 

El CCCB facilitarà a tots els seus treballadors els equips de protecció 
(vestuari i complements) que, en funció de les tasques encomanades al seu 
lloc de treball els pugui correspondre, tant pel que fa a la tipologia 
d'equipaments com a la quantitat. La relació d'equips de protecció per lloc 
de treball serà presentada anualment al Comitè de Seguretat i Salut abans 
del 31 de març. És obligatori per a tots els treballadors del CCCB l'ús de tots 
els mitjans de seguretat posats a la seva disposició. L'incompliment 
d'aquesta obligació motivarà l'aplicació del règim disciplinari i les 
corresponents sancions. 
 

Article 68. Revisió mèdica anual 
 

En els supòsits que la revisió mèdica referida en el capítol de condicions 
socials del present conveni sigui imprescindible per avaluar els aspectes de 
les condicions de treball sobre la salut dels treballadors, o per verificar si 
l'estat de salut del treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per als 
altres treballadors o per altres persones relacionades amb el seu àmbit 
d'actuació, o bé quan així estigui establert en una disposició legal, el CCCB 
informarà al Comitè de Seguretat i Salut de la metodologia de la revisió, així 
com de les proves que integraran els reconeixements mèdics que, en 
aquests casos, seran obligatoris per al personal afectat. 

 
 
CAPÍTOL 9 
Règim disciplinari 
 
Article 69. Faltes 
 

1. Els/les treballadors/ores poden ser sancionats mitjançant la resolució 
corresponent per motiu i d’acord amb la graduació de faltes i sancions que 
s’estableix en aquest capítol.  
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2. Les faltes disciplinàries dels/de les treballadors/ores comeses en ocasió o a 
conseqüència de la feina es poden considerar: lleus, greus i molt greus.  

 
 

a)  Són faltes lleus: 
 

1. La incorrecció amb el públic, companyes/anyes, subordinats/ades o 
superiors.  

 
2. La falta d'acompliment de l'horari establert, la negligència o el 

descuit en el compliment dels deures.  
 

3. La no-comunicació amb la deguda antelació de la falta d’assistència a 
la feina per causa justificada, sempre que no es demostri la 
impossibilitat de fer-ho.   

 
4. La falta, sense causa justificada, d’assistència a la feina un dia al 

mes.  
 
5. En general, l’incompliment de deures per negligència o descuit 

inexcusable en la conservació dels locals, materials i documents del 
CCCB. 

 
6. La no utilització dels equipaments i mitjans de seguretat posats a 

disposició del personal pel CCCB. 
 

 b)  Són faltes greus: 
 

 1. Les faltes reiterades de disciplina a la feina o del respecte degut als 
superiors, companys/anyes o subordinats/ades.  

 
 2. L’incompliment de les ordres donades pels superiors i de les 

obligacions inherents al lloc de treball, la negligència de les quals pugui 
comportar perjudicis greus per al servei corresponent.  

 
 3. La desconsideració reiterada amb el públic en l’exercici de la feina.  

 
 4. L’incompliment o l’abandonament de les normes i mesures de 

seguretat i salut laboral establertes, quan hi hagi perill per a la salut i la 
integritat física del/de la treballador/ora o dels/de les treballadors/ores.  

 
 5. La cinquena falta injustificada d’assistència en un període de tres 

mesos o més de dotze en un any.  
 

6. La falta reiterada d'acompliment de l'horari establert, la negligència o 
el descuit en el compliment dels deures.  

 
 7. L’abandonament injustificat de la feina. 

 
 8. La disminució voluntària i continuada del rendiment del treball normal 

i pactat.  
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 9. La utilització o difusió de dades o assumptes dels quals es tingui 

coneixement únicament per raó de la feina al CCCB i que representi 
clarament un greu perjudici per a aquest.  

 
10. La negligència que pugui ocasionar danys greus en la conservació 
dels locals, materials o documents del CCCB. 
 
11. La no utilització reiterada o amb conseqüències greus dels 
equipaments i mitjans de seguretat posats a disposició del personal pel 
CCCB. 
 
12. L’exercici d’activitats professionals, públiques o privades, sense 
prèvia sol·licitud de l’autorització de compatibilitat. 
 
13. L’incompliment dels terminis o altres disposicions de procediment en 
matèria d'incompatibillitat, quan això signifiqui manteniment d’una 
situació d’incompatibilitat. 
 
14. La reincidència en la comissió de faltes lleus, encara que siguin de 
distinta naturalesa, quan ja hagin estat objecte de sanció, sempre i quan 
no hagin prescrit, d’acord amb el que s’estableix en el present conveni. 

 
 c)   Són faltes molt greus: 

 
1. El frau, la deslleialtat i l’abús de confiança en les gestions 
encomanades, a l’igual que tota conducta constitutiva de delicte.  
 
2. El falsejament voluntari de dades i informació del servei.  
 
3. La falta injustificada d’assistència a la feina durant tres dies 
continuats al mes.  
 
4. La falta reiterada d'acompliment de l'horari establert, la negligència o 
el descuit en el compliment dels deures, quan ja hagi estat objecte de 
sanció. 
 
5. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan aquest 
incompliment generi, efectivament, situacions d’incompatibilitat. 
 
6. La reincidència en faltes greus, encara que siguin de distinta 
naturalesa, quan ja hagin estat objecte de sanció, sempre i quan no hagin 
prescrit, d’acord amb el que s’estableix en el present conveni. 
 
Per la resta de faltes no tipificades en el present conveni s’aplicarà la 
legislació vigent. 
 

Article 70. Sancions 
 

 1. Les sancions que es poden imposar en funció de la qualificació de les 
faltes són:  
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a)   Per a les faltes lleus: 
 

• Amonestació per escrit. 
• Suspensió de feina i sou fins a dos dies. 

  
b)   Per a les faltes greus: 

 
• Suspensió de feina i sou de tres dies a un mes.  

 
c)   Per a les faltes molt greus:  

 
• Suspensió de feina i sou des d’un mes i un dia i fins a tres mesos.   
• Acomiadament. 

 
2. Sense perjudici de la sanció, es procedirà al descompte proporcional de les 
retribucions corresponents al temps real deixat de treballar per faltes 
d’assistència o d'acompliment de l'horari establert sense justificació, incloent la 
part corresponent de la paga de productivitat.   
 
3. Les sancions per faltes greus i molt greus requereixen la tramitació prèvia 
d’un expedient disciplinari, la iniciació del qual ha de ser comunicada al Comitè 
d’Empresa i a la persona interessada.  
 
4. En la notificació de la incoació de l’expedient dirigida al/a la treballador/ora hi 
haurà de constar el dret de la persona interessada a sol·licitar que el Comitè 
d’Empresa prengui part en l’expedient disciplinari esmentat.  
 
5. En l’expedient es concedirà en tot cas audiència a la persona interessada.  
 
6. Les faltes lleus prescriuen al cap de deu dies, les greus al cap de vint dies i les 
molt greus al cap de seixanta dies, a partir de la data en què el CCCB n’hagi 
tingut coneixement i, en tot cas, al cap dels sis mesos d’haver estat comeses.  
 
7. Les sancions per faltes lleus no requereixen expedient disciplinari, però sí 
l’audiència prèvia de la persona interessada i en tot cas es comunicarà al Comitè 
d’Empresa.  
 

 
Disposicions finals 
 
 Primera 
 

Els informes o les comunicacions que hagi de lliurar el Comitè d’Empresa de 
conformitat amb el present conveni, excepte aquells subjectes a un termini 
determinat per clàusules singulars, s’adoptaran en forma i per escrit en un 
termini màxim de deu dies naturals des de la recepció del document objecte de 
consulta o informació.  
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Segona 
 

El CCCB posarà a disposició del Comitè d’Empresa els mitjans necessaris perquè 
el present conveni tingui la publicitat necessària i sigui conegut per la totalitat 
dels/de les treballadors/ores del CCCB. A aquest efecte, quinze dies després 
d’haver estat aprovat i firmat, aquest conveni serà imprès i lliurat individualment 
a cada treballador/ora del CCCB.  

 
Tercera 
 

Al personal amb contracte laboral per un període no superior a un any, li serà 
d’aplicació el règim de descansos i permisos següent:  

 
a)  Aquest personal tindrà, respecte del calendari laboral i el règim de 

descans setmanal, el mateix que tenia la persona titular de la plaça.   
 
b)   Si el motiu de la contractació és un treball determinat o no identificable 

amb cap plaça concreta, excepte els contractes per cobrir períodes de 
vacances, la persona contractada gaudirà d’un calendari i un règim de 
descans setmanal proporcional i coherent amb la resta del personal del 
servei al qual està destinada.  

 
Quarta 
 

Anualment, el CCCB i el Comitè d’Empresa revisaran els conceptes econòmics 
que apareixen en el present conveni. 

 
 
 
Barcelona, 1 d’octubre de 2005 


