
  

  

    

 

 17 

 
Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G 

 

 
  

Unitat / Àrea 
 

Negociat adm RH - Àrea de SSGG  
IHS   

Codi de verificació 

  
  

2B3B4U0311060D2R0UAX  

Document 

 ARH14I00HU 
Expedient 

 ARH/11/2020 

  
 
 

Decret 

Pel qual s’aprova el calendari i jornada laboral pel 2021 i pel curs escolar 
2020-2021. 

 

Identificació:  
Calendari i jornada laboral pel 2021 i pel curs escolar 2020-2021 

Relació de fets: 

 Abans d’iniciar-se un nou any laboral i després que s’hagin publicat les festes locals, 
autonòmiques i estatals que són d’aplicació al terme municipal de Manlleu, pertoca 
procedir a aprovar i fer públic el calendari laboral i l’horari que regirà pel personal que 
presta els seus serveis a l’Ajuntament de Manlleu, si bé cada àrea tindrà unes 
especificitats pròpies del servei que duu a terme. 
 

 La disposició addicional cent quarantena-quatrena, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, estableix la jornada de treball en el 
sector públic. 

 
 A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la jornada de treball general en el sector 

públic es computa en quantia anual i suposa una mitjana setmanal de trenta-set hores i 
mitja, sense perjudici de les jornades especials existents o que, si s’escau, s’estableixin. 

 
 No obstant això, cada Administració pública pot establir en els seus calendaris laborals, 

prèvia negociació col·lectiva, altres jornades ordinàries de treball diferents de 
l’establerta amb caràcter general, o un repartiment anual de la jornada en atenció a les 
particularitats de cada funció, tasca i àmbit sectorial, atenent en especial el tipus de 
jornada o les jornades a torns, nocturnes o especialment penoses, sempre que en 
l’exercici pressupostari anterior s’hagin complert els objectius d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i la regla de despesa. Això no pot afectar el compliment 
per cada Administració de l’objectiu que la temporalitat en l’ocupació pública no superi 
el 8% de les places de naturalesa estructural en cadascun dels seus àmbits. 

Assumpte de l’expedient 

Calendari laboral 2021i calendari curs escolar 2020-
2021  

Interessat/ada de l'expedient 

AJUNTAMENT DE MANLLEU  
 
Localització de l'activitat 

  

F_RESOLUCION 



 
 D’acord amb la normativa aplicable a les entitats locals, i en relació amb el que preveu 

aquest apartat, la regulació estatal de jornada i horari té caràcter supletori mentre que 
les entitats esmentades aprovin una regulació de la seva jornada i horari de treball, previ 
acord de negociació col·lectiva. 

 
 Així mateix, les administracions públiques que compleixin els requisits assenyalats a 

l’apartat anterior poden autoritzar les seves entitats de dret públic o privat i organismes 
dependents que estableixin altres jornades ordinàries de treball o un altre repartiment 
anual d’aquestes, sempre que això no afecti el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, el deute públic i la regla de despesa, així com l’objectiu de temporalitat 
de l’ocupació pública en l’àmbit respectiu a què fa referència l’apartat anterior. 
 

 L’Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/ades públics/ques de 
l’Ajuntament de Manlleu (personal funcionari i laboral) per als anys 2016-2019, fixa entre 
d’altres la jornada anual i les dedicacions horàries. 
 

 En la reunió de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Manlleu, que ha tingut 
lloc els dies 17 de setembre i 25 de novembre de 2020, s’ha tractat amb els 
representants dels treballadors l’elaboració del calendari laboral pel curs escolar 2020-
2021 i del calendari laboral pel 2021. 

Fonaments de dret: 

 La disposició addicional cent quaranta-quatrena de la Llei 6/2018, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2018, de 3 de juliol de 2018. 
 

 Els articles 32, 33, 37, 38 i 48 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic (TRLEBEP), aprovat per Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. 

 
 L’Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/ades públics/ques de 

l’Ajuntament de Manlleu (personal funcionari i laboral) per als anys 2016-2019.  
 

 L’Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya 
per a l’any 2020 (DOGC número 7897 publicat el 14/06/19).  

 
 L’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

de la Generalitat per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya 
per a l’any 2021 (DOGC número 8156 publicat el 17/06/20). 

 
 El Ple de l’Ajuntament de Manlleu en la sessió del dia 24 de novembre de 2020, va 

aprovar les festes locals de Manlleu per l’any 2021. 
 

 Per decret d’Alcaldia número DEC/1023/2019, de 20 de juny de 2019, es delega la 
competència per a dictar aquesta resolució a la regidoria d’Organització i Persones. 

 
 Per decret d’Alcaldia de 20 de  juny  de  2019  es  delega la  competència  per a dictar 

aquesta resolució a la regidoria d’Organització i Persones.  
 
Per tant, 
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Resolc: 

Primer) DISPOSAR que seran festes laborables per a tot el personal de 
l’Ajuntament de Manlleu, a excepció del personal adscrit al Museu Industrial del 
Ter, el cos de la Policia Local i del personal que atén la recepció de la Policia 
Local, que té una dedicació continuada tots els dies de l’any a través de torns, 
que ha de cobrir el servei públic durant alguns dies festius de l’any – durant l’any 
2021 les següents: 
 1 de gener (Cap d’Any) 
 6 de gener (Reis) 

 1 d’abril (Dijous Sant) 
 2 d’abril (Divendres Sant) 
 5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) 
 1 de maig (Festa del Treball) 
 24 de maig (Dilluns de Pasqua Granada) 
 24 de juny (Sant Joan) 
 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) 
 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya) 
 1 de novembre (Tots Sants) 
 6 de desembre (Dia de la Constitució) 
 8 de desembre (La Immaculada) 

 25 de desembre (Nadal) 
 

Segon) ESTABLIR que les vacances corresponents a cada any treballat són 22 dies 
hàbils. El personal del cos de la Policia Local gaudirà d’un nombre de dies de 
vacances equivalent a les 159:30 hores laborables de vacances que equivalen 
als 22 dies hàbils de vacances de la resta de personal. 
 
Segons l’Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/ades 
públics/ques de l’Ajuntament de Manlleu, s’estableix que en el supòsit d’haver 
completat els anys d’antiguitat a l’Ajuntament de Manlleu que s’indiquen, es tindrà 
dret al gaudiment dels dies addicionals de vacances anuals: 
 
 A partir de quinze anys de servei: vint-i-tres dies hàbils 
 A partir de vint anys de servei: vint-i-quatre dies hàbils 

 A partir de vint-i-cinc anys de servei: vint-i-cinc dies hàbils 
 A partir de trenta o més anys de servei: vint-i-sis dies hàbils 

 
Aquests dies es podran gaudir des del dia següent al de compliment dels corresponents 
anys de servei. 

 
 



Tercer) ESTABLIR que els dies personals per al 2021 són 6 dies, més la declaració 
de dies no laborables el 24 i 31 de desembre, a excepció del personal de la 
Policia Local. Alhora s’estableixen dos dies de permís addicional per compensar 
els dies festius que s’escauen en dissabte – el 1 de maig, el 11 de setembre i el 
25 de desembre – per al personal que té una jornada laboral fixada 
exclusivament en els dies laborables de dilluns a divendres. 
 
Pel que fa als 6 dies personals, es podrà gaudir un d’aquests dies en el seu 
equivalen per hores, segons la jornada de referència, a excepció del personal de 
la Policia Local. Alhora dels 6 dies personals, fins a 4 dies com a màxim es 
podran gaudir en dies de jornada llarga sempre que ho autoritzi el responsable 
de l’Àrea. El personal que ocupi llocs de treball de serveis que no tinguin 
assignada tarda obligatòria no disposaran de dies personals de jornada llarga. 
L’atorgament del gaudi de dies personals estarà supeditat, en tot cas a les 
necessitats del servei. 
 
Per altra banda, tal i com estableix l’Acord regulador de les condicions de treball 
dels/de les empleats/ades públics/ques de l’Ajuntament de Manlleu, es tindrà dret 
a gaudir de dos dies addicionals de permís per assumptes propis, des del dia 
següent al del compliment del sisè trienni, incrementant-se, com a màxim, en un 
dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè. 
 

Quart) ESTABLIR que la jornada laboral pel 2021 serà la següent: 
 

Jornada Hores diàries Hores setmanals Hores anuals 

Ordinària 7:15 36:15 1631:15 

Amb prolongació 7:44 38:40 1739:15 

 
Els llocs de treball que tinguin dedicacions de jornada parcials, la seva jornada 
serà proporcional a la jornada ordinària. 
 
La flexibilitat horària i l’horari de cada lloc de treball serà l’establerta a la resolució 
d’aprovació de la Taula resum tipologies horàries per lloc de treball. 
 

Cinquè) DISPOSAR que els agents i recepcionistes de la Policia Local, que tenen 
una dedicació continuada de tots els dies de l’any a través de torns amb un 
quadrant de 5 grups alterns – Q5 – realitzaran els horaris següents: 
 
 De dilluns a divendres de 6:00 a 14:10 hores i cap de setmana de 6:00 a 18:00 hores 
 De dilluns a divendres de 14:00 a 22:10 hores 
 De dilluns a divendres de 22:00 a 6:10 hores i cap de setmana de 18:00 a 6:00 hores 

 
Per arribar a les hores anuals fixades com a ordinàries treballaran les hores que 
falten de bossa d’hores en funció del grup al que pertanyin. Les bosses d’hores 
que manquen treballar per a l’any 2021, són: 
 

Grup Q5 Bossa d’hores anuals 

G-1 12:45 

G-2 20:55 
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G-3 12:45 

G-4 12:45 

G-5 4:05 

 
 
Pel que fa als agents de policia de proximitat urbana i rural, l’horari és en torns 
alterns: 
 P1 (1a setmana) de dilluns a dijous de 8:30 a 13:20 i de 14:35 a 20:15 hores 
 P2 (2a setmana) de dilluns a divendres de 8:30 a 13:20 i de 14:5 a 17:30 hores 
 P3 (3a setmana) de dimarts a divendres de 8:30 a 13:20 i de 14:35 a 20:15 hores 
 P4 (4a setmana) de dilluns a divendres de 8:30 a 13:20 i de 14:35 a 17:30 hores 

 
La bossa d’hores a treballar és: 
 

Grup Bossa d’hores anuals 

A-52 15:15 

A-54 -1:15 

A-57 5:45 

A-58 -1:15 

 
 
L’horari de l’Agent responsable OAC serà: 

 
 Dilluns, dimecres i divendres de 8:40 a 12:30 i de 15:30 a 20:30 hores 

 Dimarts i dijous de 15:30 a 20:30 hores 
 

OAC Bossa d’hores anuals 

A-29 19:15 

 
 
L’horari dels agents que treballen en torn de nit serà: 
 
 De dilluns a divendres de 19:00 a 5:00 hores 
 

NIT Bossa d’hores anuals 

A-96 26:00 

A-100 26:00 

 
 



Sisè) ESTABLIR que el calendari del personal de l’Escola Bressol municipal i pel 
personal de consergeria de les escoles d’educació infantil i primària públiques del 
municipi, serà del curs escolar del 31 d’agost de 2020 al 30 d’agost del 2021. 
 

Setè) ESTABLIR les especificitats de distribució setmanal pels diferents col·lectius 
que es detallen a continuació: 
 

Servei Setmana laboral 

Deixalleria De dimarts a dissabte 

Biblioteca De dilluns a divendres amb dissabtes alterns 

Tripijoc De dilluns a divendres amb dissabtes mensuals 

Personal fires i mercats De dilluns a dissabtes 

Museu De dilluns a diumenge amb els descansos que preveu la Llei 

Esports De dilluns a diumenge amb els descansos que preveu la Llei 

 
Vuitè) COMUNICAR aquesta resolució als caps d’Àrea de l’Ajuntament de Manlleu 

de forma electrònica, als presidents de la Junta de Personal i del Comitè 
d’Empresa, a la Intervenció municipal i donar-ne difusió per al coneixement del 
personal a través del tauler d’anuncis del Canal i en els taulers d’anuncis dels 
centres de treball afectats. 

Recursos 

Contra les decisions de naturalesa administrativa de la resolució, que exhaureix la via 
administrativa, podeu deduir-ne els següents recursos: 

 RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ davant l’òrgan que l’ha pres en el termini d’un 
mes a comptar de la data de recepció d’aquesta notificació. 

 RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de la mateixa data 
suara referida. 

 Qualsevol altre recurs que estimeu oportú. 
 
Contra les qüestions d’ordre laboral, i des que s'hagi d'entendre exhaurida la via 
administrativa, podeu formalitzar la demanda en el termini de dos mesos davant el jutjat o la 
Sala competent. A la demanda s'acompanyarà còpia de la resolució denegatòria o document 
acreditatiu de la interposició o resolució del recurs administratiu, segons sigui procedent, 
unint còpia de tot això per a l'entitat demandada. 
 
En les accions subjectes a termini de caducitat, el termini d'interposició de la demanda serà 
de vint dies hàbils o l'especial que sigui aplicable, comptats a partir de l'endemà a aquell en 
el qual s'hagués produït l'acte o la notificació de la resolució impugnada, o des que s'hagi 
d'entendre exhaurida la via administrativa en els altres casos. 
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Ho aprova 
F_GRPFIRMA_POLITIC 

 
En dóna fe 
F_FIRMA_7 
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