
 
 
 

 

OD-14 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 21 de juliol de 2021 
CI, de 14 de juliol de 2021 
 
Aprovar els criteris de repartiment del complement de productivitat COVID-19. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de juliol de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha 

emès l’informe següent: 
 

“ 
1. El 16 de desembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el pressupost general 

d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021, les seves bases d’execució, la plantilla de personal i la relació 
de llocs de treball, que comprèn tots els llocs de treball reservats a personal funcionari, personal laboral i 
personal eventual. 

 
Aquest acord s’ha sotmès a informació pública en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 18 de desembre de 2020, CVE 2020037893. 
 
Així mateix, es va publicar íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 8325, de 25 de gener de 2020. 

 
2. L’any 2020 el Consell Comarcal, com a tota la societat, ha vist condicionat el seu dia a dia per la situació 

d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19.  
 
3. L’esforç organitzatiu en la gestió de la pandèmia s’ha orientat a garantir el funcionament i la prestació dels 

serveis públics i, alhora, preservar la salut dels empleats públics, a l’empara de les competències que té 
atribuïdes el Consell Comarcal del Vallès Oriental.   

 
4. En aquesta etapa que va des del mes de març, molts professionals han rebut un important impacte i 

increment de gestió derivat de tot el que ha significat l’assumpció de l’atenció de la crisi sanitària. Un 
impacte que ha estat possible assumir, en part, gràcies a la col·laboració i implicació i iniciativa també de 
persones d’altres àrees.  

 
5. Els empleats públics han assumit la responsabilitat i tasques que van més enllà de les que les corresponen i 

s’han implicat i participat per garantir la gestió del dia a dia del Consell Comarcal davant la crisi sanitari. 
 

6. L’article 24.4 de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i del Conveni Col·lectiu 
de les condicions de treball del personal laboral del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que preveu els 
factors de meritació del complement de productivitat, entre els quals està el següent: “Factor d’avaluació del 
desenvolupament, que inclou la responsabilitat, la dedicació, la iniciativa, la innovació i la participació del 
treballador”. 
 

7. El 16 de desembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el pressupost general 
d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021, les seves bases d’execució, la plantilla de personal i la relació 
de llocs de treball, que comprèn tots els llocs de treball reservats a personal funcionari, personal laboral i 
personal eventual. 

 
Aquest acord s’ha sotmès a informació pública en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 18 de desembre de 2020, CVE 2020037893. 
 
Així mateix, es va publicar íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 8325, de 25 de gener de 2020. 

 
8. El pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021 inclou una partida de vint-i-cinc mil nou-

cents quinze euros amb zero dos cèntims amb càrrec a la partida 90.92000.15001 destinats a reconèixer 



 
 
 

 

l’esforç del personal mitjançant un complement de productivitat extraordinari on els factors de meritació 
tinguin en compte criteris objectivables i establerts tenim en compte l’impacte de la pandèmia.  
 

9. Per la concreció del repartiment d’aquest complement extraordinari es determinen uns criteris que tenen en 
compte les variacions significatives en l’entorn de treball, l’increment de les carregues de treball per la 
assumpció de  funcions noves o  per l’increment significatiu del volum d’altres per l’impacte de la pandèmia, 
el risc assumit per exposició al virus en moments en que hi havia desconeixement del que representava 
exposar-se, les dificultats i complicacions que a nivell emocional a les quals ha hagut de fer front el 
personal, i l’esforç significatiu traduït en increment de dedicació o  posant a disposició de l’organització 
recursos propis en un moment en que el Consell no tenia disponibilitat d’ordinadors i eines de treball per 
tota la plantilla.  

 
La concreció d’aquests elements i aspectes que el Consell Comarcal considera s’han de reconèixer 
mitjançant l’abonament d’una complement extraordinari de productivitat és la següent:  

 
Criteri 1: Valoració de 0 a 5 punts per l’increment de 
dedicació. 

- Increment de 0 a 25 hores 1 punt 
- Increment entre 25 i 50 hores 2 punts 
- Increment entre 51 i 100 hores 3 punts 
- Increment entre 101 hores i 200 hores 4 punts 
- Increment més de 200 hores 5 punts 

 

Criteri 2: Valoració de 0 a 3 punts per front a les 
funcions habituals amb una organització 
extraordinària i personal de mitjans. 

- Per la posada a disposició del lloc de treball de 
l’equip TIC complet i connexió 3 punts 

- Per la posada a disposició parcial del lloc de 
treball de l’equip TIC i connexió 2 punts 

- Per la posada a disposició del lloc de treball de 
l’equip de l’espai físic i subministres 1 punt 

 

Criteri 3: Valoració de 0 a 3 punts pels riscos 
d’exposició . 

- Les persones adscrites a llocs de treball 
relacionats amb funcions essencials o serveis 
crítics de forma presencial 3 punts. 

- Les persones adscrites a llocs de treball 
relacionats amb funcions essencials o serveis 
crítics o d’altres en format presencial 
parcialment 2 punts. 

- Les persones adscrites a llocs de treball 
mitjançant el teletreball 1 punt. 
 

Criteri 4: Valoració de 0 a 8 punts per l’atenció de 
funcions no previstes en la relació de llocs de treball i 
que conseqüència de la crisis sanitària s’han hagut 
d’atendre. 

- Per l’assumpció d’una nova funció amb totes les 
tasques relacionades 2 punt 

- Per l’assumpció dos/tres funcions amb totes les 
tasques relacionades 6 punts 

- Per l’assumpció de quatre funcions amb totes 
les tasques relacionades 8 punts 

 

Criteri 5: Valoració de 0 a 3 punts, la disponibilitat 
extraordinària de les persones durant la crisis 
sanitària 

- Per haver estat disponible fora de la jornada 
habitual fins i tot durant el cap de setmana 3 
punts 

- Per haver estat disponible fora de la jornada 
habitual en tardes fora de la habitual 2  punts 

- Per haver estat disponible fora de la jornada 
habitual de forma excepcional 1  punt 
 

 
Es preveu que el criteri general per l’atorgament d’aquest complement extraordinari de productivitat serà per 
aquelles persones que hagin obtingut un mínim de vuit punts segons la barem establert i fonamentat amb 
les dades objectives i els indicadors que porten a les evidencies dels criteris establerts. 
 
El raonament establert és que, fins els set punts és el mínim exigible per qualsevol servidor públic i la 
potestat que té la institució en l’organització del treball en quant a les necessitats del servei i la mobilitat 
funcional puntua per aquest mínim establert. 

 



 
 
 

 

10. La consignació pressupostària per fer front a les despeses d’abonament del complement de productivitat 
extraordinari és d’un import de vint-i-cinc mil nou-cents quinze euros amb zero dos cèntims amb càrrec a la 
partida 90.92000.15001. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. L’article 172 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de 

les entitats locals estableix el següent: 

 

“ 

1. L'apreciació de la productivitat s'ha de realitzar en funció de circumstàncies objectives relacionades directament 

amb l'exercici del lloc de treball i amb els objectius que li siguin assignats.  

2. En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps no originaran cap 

tipus de dret individual respecte a valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. 

  

3. Les quantitats que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic, tant dels altres 

funcionaris de la corporació com dels representants sindicals.  

 

4. Correspon al ple de cada corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l'assignació de 

complement de productivitat als funcionaris dintre dels límits màxims que assenyala l'article 175.2.b) d'aquest 

Reglament.  

 

5. Correspon a l'alcalde o president de la corporació la distribució d'aquesta quantia entre els diferents programes o 

àrees i l'assignació individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris que, si s'escau, hagi 

establert el ple, sens perjudici de les delegacions que pugui conferir d'acord amb la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 

municipal i de règim local de Catalunya.” 

 

2. L’article 24.4 de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i del Conveni 

Col·lectiu de les condicions de treball del personal laboral del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aprovat 

pel Ple de 18 de febrer de 2015, estableix el següent:  

 

“Article 24. COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT  

 

1. La Llei 7/2007 de 12 d’abril, de EBEP introdueix a l’article 20 el concepte d’avaluació del desenvolupament, establint que 

les administracions públiques determinaran sistemes que permetin l’avaluació del desenvolupament dels seus empleats, i 

amb la voluntat de vincular aquest sistemes amb diferents aspectes de la gestió dels recursos humans, com ara el 

sistema retributiu tal i com preveu l'article 24 del mateix text legal. Aquest article estableix que dintre de les retribucions 

complementàries, existeix entre d'altres factors el del grau d'interès, iniciativa i esforç amb el que l’empleat públic 

desenvolupa el seu treball i el rendiment o resultats obtinguts. Amb aquesta voluntat s’acorda establir un complement de 

productivitat amb els criteris i especificitats que es detallen als apartats següents.  

 

2. El sistema d’assignació del complement de productivitat s’ajusta a criteris d’avaluació del rendiment amb criteris objectius 

i anirà destinat a fer prevaler l’interès i la iniciativa del treballador en la seva feina. [...]  

 

4. Els factors de meritació del complement seran els següents: 

  

4.1. Factor d’avaluació del desenvolupament, que inclou la responsabilitat, la dedicació, la iniciativa, la innovació i la 

participació del treballador,  

4.2. Factor de formació, que inclou una formació mínima de 12 hores anuals rebuda pel treballador,  

4.3. Factor de no absentisme,” 

 

Per tot això, 

 

INFORMO, 



 
 
 

 

 
La proposta tècnica dels criteris, basats en els factors de l’Acord regulador i el Conveni col·lectiu de les 
condicions de treball, per reconèixer l’esforç extraordinari del personal durant la pandèmia són els següents: 
 

Criteri 1: Valoració de 0 a 5 punts per l’increment de 
dedicació en temps de jornada 

- Increment de 0 a 25 hores 1 punt 
- Increment entre 25 i 50 hores 2 punts 
- Increment entre 51 i 100 hores 3 punts 
- Increment entre 101 hores i 200 hores 4 punts 
- Increment més de 200 hores 5 punts 

 

Criteri 2: Valoració de 0 a 3 punts per front a les 
funcions habituals amb una organització 
extraordinària i personal de mitjans 

- Per la posada a disposició del lloc de treball de 
l’equip TIC complet i connexió 3 punts 

- Per la posada a disposició parcial del lloc de 
treball de l’equip TIC i connexió 2 punts 

- Per la posada a disposició del lloc de treball de 
l’equip de l’espai físic i subministres 1 punt 

 

Criteri 3: Valoració de 0 a 3 punts pels riscos 
d’exposició  

- Les persones adscrites a llocs de treball 
relacionats amb funcions essencials o serveis 
crítics de forma presencial 3 punts. 

- Les persones adscrites a llocs de treball 
relacionats amb funcions essencials o serveis 
crítics o d’altres en format presencial 
parcialment 2 punts. 

- Les persones adscrites a llocs de treball 
mitjançant el teletreball 1 punt. 
 

Criteri 4: Valoració de 0 a 8 punts per l’atenció de 
funcions no previstes en la relació de llocs de treball i 
que conseqüència de la crisis sanitària s’han hagut 
d’atendre 

- Per l’assumpció d’una nova funció amb totes les 
tasques relacionades 2 punt 

- Per l’assumpció dos/tres funcions amb totes les 
tasques relacionades 6 punts 

- Per l’assumpció de quatre funcions amb totes 
les tasques relacionades 8 punts 

 

Criteri 5: Valoració de 0 a 3 punts, la disponibilitat 
extraordinària de les persones durant la crisis 
sanitària 

- Per haver estat disponible fora de la jornada 
habitual fins i tot durant el cap de setmana 3 
punts 

- Per haver estat disponible fora de la jornada 
habitual en tardes fora de la habitual 2  punts 

- Per haver estat disponible fora de la jornada 
habitual de forma excepcional 1  punt 
 

“ 
 
2. El 14 de juliol de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 172 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals estableix el següent: 

 
“ 
6. L'apreciació de la productivitat s'ha de realitzar en funció de circumstàncies objectives 

relacionades directament amb l'exercici del lloc de treball i amb els objectius que li siguin 

assignats.  



 
 
 

 

7. En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps 

no originaran cap tipus de dret individual respecte a valoracions o apreciacions corresponents a 

períodes successius. 

  

8. Les quantitats que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic, 

tant dels altres funcionaris de la corporació com dels representants sindicals.  

 

9. Correspon al ple de cada corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a 

l'assignació de complement de productivitat als funcionaris dintre dels límits màxims que 

assenyala l'article 175.2.b) d'aquest Reglament.  

 

10. Correspon a l'alcalde o president de la corporació la distribució d'aquesta quantia entre els 

diferents programes o àrees i l'assignació individual del complement de productivitat, amb 

subjecció als criteris que, si s'escau, hagi establert el ple, sens perjudici de les delegacions que 

pugui conferir d'acord amb la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.” 

 
2. L’article 24.4 de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i del 

Conveni Col·lectiu de les condicions de treball del personal laboral del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, aprovat pel Ple de 18 de febrer de 2015, estableix el següent:  

 

“Article 24. COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT  

 

3. La Llei 7/2007 de 12 d’abril, de EBEP introdueix a l’article 20 el concepte d’avaluació del 

desenvolupament, establint que les administracions públiques determinaran sistemes que permetin 

l’avaluació del desenvolupament dels seus empleats, i amb la voluntat de vincular aquest sistemes 

amb diferents aspectes de la gestió dels recursos humans, com ara el sistema retributiu tal i com 

preveu l'article 24 del mateix text legal. Aquest article estableix que dintre de les retribucions 

complementàries, existeix entre d'altres factors el del grau d'interès, iniciativa i esforç amb el que 

l’empleat públic desenvolupa el seu treball i el rendiment o resultats obtinguts. Amb aquesta voluntat 

s’acorda establir un complement de productivitat amb els criteris i especificitats que es detallen als 

apartats següents.  

 

4. El sistema d’assignació del complement de productivitat s’ajusta a criteris d’avaluació del rendiment 

amb criteris objectius i anirà destinat a fer prevaler l’interès i la iniciativa del treballador en la seva 

feina. [...]  

 

5. Els factors de meritació del complement seran els següents: 

  

4.1. Factor d’avaluació del desenvolupament, que inclou la responsabilitat, la dedicació, la iniciativa, 

la innovació i la participació del treballador,  

4.2. Factor de formació, que inclou una formació mínima de 12 hores anuals rebuda pel treballador,  

4.3. Factor de no absentisme,” 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO:  
 

1. Aprovar els criteris, basats en els factors de l’Acord regulador i el Conveni col·lectiu de 
les condicions de treball, per reconèixer l’esforç extraordinari del personal durant la 
pandèmia següents: 

 



 
 
 

 

Criteri 1: Valoració de 0 a 5 punts per 
l’increment de dedicació en temps de 
jornada 

- Increment de 0 a 25 hores 1 punt 
- Increment entre 25 i 50 hores 2 punts 
- Increment entre 51 i 100 hores 3 punts 
- Increment entre 101 hores i 200 hores 

4 punts 
- Increment més de 200 hores 5 punts 

 

Criteri 2: Valoració de 0 a 3 punts per front 
a les funcions habituals amb una 
organització extraordinària i personal de 
mitjans 

- Per la posada a disposició del lloc de 
treball de l’equip TIC complet i 
connexió 3 punts 

- Per la posada a disposició parcial del 
lloc de treball de l’equip TIC i connexió 
2 punts 

- Per la posada a disposició del lloc de 
treball de l’equip de l’espai físic i 
subministres 1 punt 

 

Criteri 3: Valoració de 0 a 3 punts pels 
riscos d’exposició  

- Les persones adscrites a llocs de 
treball relacionats amb funcions 
essencials o serveis crítics de forma 
presencial 3 punts. 

- Les persones adscrites a llocs de 
treball relacionats amb funcions 
essencials o serveis crítics o d’altres 
en format presencial parcialment 2 
punts. 

- Les persones adscrites a llocs de 
treball mitjançant el teletreball 1 punt. 
 

Criteri 4: Valoració de 0 a 8 punts per 
l’atenció de funcions no previstes en la 
relació de llocs de treball i que 
conseqüència de la crisis sanitària s’han 
hagut d’atendre 

- Per l’assumpció d’una nova funció 
amb totes les tasques relacionades 2 
punt 

- Per l’assumpció dos/tres funcions amb 
totes les tasques relacionades 6 punts 

- Per l’assumpció de quatre funcions 
amb totes les tasques relacionades 8 
punts 

 

Criteri 5: Valoració de 0 a 3 punts, la 
disponibilitat extraordinària de les 
persones durant la crisis sanitària 

- Per haver estat disponible fora de la 
jornada habitual fins i tot durant el cap 
de setmana 3 punts 

- Per haver estat disponible fora de la 
jornada habitual en tardes fora de la 
habitual 2  punts 

- Per haver estat disponible fora de la 
jornada habitual de forma excepcional 
1  punt 
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