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ÈLIA MASSÓ I TAMAYO, Secretària-interventora de l’Ajuntament de Riudellots de la 
Selva, CERTIFICO:

Que el Ple de la Corporació, en sessió Ordinària celebrada el dia 2 de novembre de 
2015, i amb el quòrum que s’indica, va adoptar l’acord que a continuació es 
transcriu íntegrament i literalment:

“RECONEIXEMENT DE DIES PER ASSUMPTES PARTICULARS I DIES DE VACANCES 
PER ANTIGUITAT ALS EMPLEATS MUNICIPALS

Vista la proposta d’acord número PRP2015/689 presentada al Ple de la Corporació 
per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Atès que els darreres anys davant l’escenari de greu crisi econòmica i dificultats 
d’accés al finançament, el Govern Espanyol va adoptar amb caràcter urgent una 
sèrie de mesures relatives a l’ocupació pública amb l’objectiu de reduir la despesa 
pública, que contenen fonamentalment el Reial decret llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per 
a la correcció del dèficit públic, i el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 
Entre les quals, es varen reduir en els empleats públics els dies d’assumptes 
particulars fins a 5 dies i es varen deixar sense efecte els dies per assumptes 
particulars i vacances per antiguitat.

Atès que l’esmentat Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, ja establia que 
aquestes mesures tenien caràcter temporal i n’estava prevista l’aplicació només 
mentre subsistissin les circumstàncies econòmiques i financeres excepcionals.

Vist el  Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres 
mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia.

Atès que aquest Decret Llei estableix modificació del nombre de dies de permís per 
assumptes particulars amb la restitució d’un sisè dia, i increment dels dies de 
permís per assumptes particulars en funció de l’antiguitat i dels de vacances 
reconeguts a l’Estatut bàsic de l’empleat públic, per incrementar-los igualment en 
funció de l’antiguitat, tal i com regula l’article 2, següent:

“Article 2. Es modifica la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, en els termes següents:
U. Es modifica la lletra k de l’article 48, que queda redactada de la manera 
següent:

k) Per assumptes particulars, sis dies l’any.»
Dos. S’afegeix una nova disposició addicional catorzena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional catorzena. Permís per assumptes particulars per 
antiguitat.
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Les administracions públiques poden establir fins a dos dies addicionals de 
permís per assumptes particulars quan es compleixi el sisè trienni, que es 
poden incrementar, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni 
complert a partir del vuitè.»

Tres. S’afegeix una nova disposició addicional quinzena, amb la redacció següent:
«Disposició addicional quinzena. Dies addicionals de vacances per 
antiguitat.

Cada administració pública pot establir fins a un màxim de quatre dies addicionals 
de vacances en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics.”

Atès que els empleats municipals d’aquesta corporació ja tenien reconeguts els dies 
per assumptes particulars i vacances per antiguitat, abans de l’aplicació de la 
normativa per reduir la despesa pública.

De conformitat amb el que s’ha exposat, per unanimitat del nombre legal de 
regidors que composen la Corporació, S’ACORDA:

PRIMER.- Informar que els empleats municipals podran gaudir de sis dies 
l’any per assumptes particulars, d’acord amb la nova redacció de l’article 48 de la  
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

SEGON.- Reconèixer a favor dels empleats municipals, i en aplicació de la 
disposició addicional catorzena, esmentada en la part expositiva, dos dies 
addicionals de permís per assumptes particulars quan es compleixi el sisè trienni, 
incrementant-se, en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.

TERCER.- Reconèixer a favor dels empleats municipals, i en aplicació de la 
disposició addicional quinzena, esmentada en la part expositiva, dies addicionals de 
vacances anuals per antiguitat, els següents:

– Quinze anys de servei: vint-i-tres dies hàbils.
– Vint anys de servei: vint-i-quatre dies hàbils.
– Vint-i-cinc anys de servei: vint-i-cinc dies hàbils.

   – Trenta anys de servei o més: vint-i-sis dies hàbils.

QUART.-  Disposar que els dies de vacances i assumptes particulars es 
podran gaudir dins l’any natural i fins el 31 de gener de l’any següent.

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a tots els empleats municipals de 
la corporació.

“La present certificació s’expedeix amb reserva dels termes que resultin de 
l’aprovació de l’acta corresponent, de conformitat amb el que determina l’art. 206 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
(Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre).

I perquè així consti i produeixi els efectes oportuns, lliuro el present certificat, 
d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcaldessa-Presidenta.
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Riudellots de la Selva, a 4 de novembre de 2015

  Vist i plau Ho certifico

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Èlia Massó i Tamayo
  Secretària-interventora
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