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CALENDARI LABORAL 2021
En general, amb les excepcions d’aquells col·lectius que tinguin establert per les seves
característiques de funcionament un gaudiment de festes diferents (Guardia Urbana, Escoles Bressols,
Escoles Públiques), les festes retribuïdes seran les següents:















1 de gener (Cap d’Any)
6 de gener (Reis)
2 d’abril (divendres Sant)
5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de maig (Festa Local)
4 de juny (Festa Local)
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 (Immaculada Concepció)
25 de desembre (Nadal)
TORNS DE VACANCES DE SETMANA SANTA 2021

1r. Torn
2r. Torn

del 29 de març a l’1 d’abril de 2021
del 6 al 9 d’abril de 2021
TORNS DE VACANCES DE NADAL 2021

1n torn
2n torn
3r torn

del 21 al 24 de desembre de 2021.
del 28 al 31 de desembre de 2021.
3,4 ,5 i 7 de gener de 2022

Aquest any els dies 20 i 27 de desembre de 2021 es podran gaudir a compte de bossa d’hores,
com a festa recuperable, a canvi de dies d’assumptes propis o de vacances d’estiu.
El gaudiment d’aquests dies de permís és inamovible en les dates establertes.
Excepcionalment, qualsevol petició de canvi que es tramiti ha d’estar informada favorablement pel Cap
de l’Àrea/Cap de Departament i amb el vist-i-plau del Regidor de l’Àrea, restant sotmesa a l’aprovació
del Regidor d’Economia i Administració.
VACANCES D'ESTIU 2021
1r. Torn
2n. Torn

de l’1 al 30 de juliol de 2021.
del 2 al 31 d’agost de 2021.

Les peticions de vacances en altres períodes i/o forma fraccionada (màxim tres períodes)
hauran d'ajustar-se a un màxim de 22 dies laborables i amb un gaudiment mínim de cinc dies laborables
per cada període que es sol·liciti, amb excepció dels dies que puguin restar una vegada gaudits els
períodes principals de vacances.
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Els dies de vacances s’han de gaudir preferentment dintre del període comprès entre els
dies 15 de juny de 2020 i el 15 de setembre de 2020, amb les úniques excepcions legalment establertes.
Durant el mes de desembre, no es podran gaudir dies de vacances.
Si les peticions de vacances en altres períodes es realitzen fora del comprés entre el 15 de
juny i el 15 de setembre, es genera una bossa d'hores a favor de la Corporació equivalent a una hora per
cada dia laborable de vacances gaudit fora del període indicat, que hauran de ser recuperades.
Els dies de vacances no es podran gaudir més enllà de la finalització de l’any natural en
curs (31 de desembre de 2020), amb les úniques excepcions legalment establertes.
Aquestes peticions s'hauran de remetre al Departament de Recursos Humans com a
màxim els dies 15 de febrer (Setmana Santa), 12 d’abril (vacances d'estiu) i 2 de novembre (Nadal), amb
el vist-i-plau de cada Regidor d’Àrea restant sotmeses a l’aprovació definitiva del Tinent d’Alcalde
d’Economia i Administració.
PONTS 2021
Els dies que tot seguit s'indiquen podran ser sol·licitats pel personal com a ponts, a
compte de bossa d'hores, com a festa recuperable, a canvi d'un dia d’assumptes propis o de les
vacances d'estiu:
25 de juny de 2021
11 d’octubre de 2021
7 de desembre de 2021
El personal que estigui interessat en el seu gaudiment haurà de comunicar-ho al
Departament de Recursos Humans, amb la conformitat del seu responsable i del Regidor/a de l'Àrea,
amb una antelació mínima de quinze dies, garantint en tot cas els serveis mínims i suficients en tots i
cadascun dels Departaments.
En el supòsit de que es gaudeixi com a festa recuperable, la recuperació de les hores
s'haurà de realitzar els dies que tot seguit s'indiquen:
els dies 29 de juny i 1 de juliol de 2021, de 15 a 18 h.
els dies 19 i 21 d’octubre de 2021, de 16 a 19.30 h.
els dies 14 i 16 de desembre de 2021, de 16 a 19.30 h
El personal que tingui una bossa d'hores per serveis extraordinaris autoritzats prèviament
podran sol·licitar el gaudiment del dia esmentat a càrrec de l'esmentada bossa, aplicant-se la deducció
per cada hora realment treballada.
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ASSUMPTES PROPIS
D’acord amb la legislació vigent, durant l’exercici 2021, es podran gaudir 6 dies
d’assumptes propis.
Atès que durant l’any 2021, un dels dies festius retribuïts, cau en dissabte, es podrà gaudir
d’un dia més d’assumptes propis, essent en total 7 dies d’assumptes propis.
El gaudiment d’aquests dies no es podrà sol·licitar en els dies establerts com a torns de
Setmana Santa i Nadal.
Durant el mes de desembre únicament es podrà gaudir un dels dies d’assumptes propis en
atenció a les necessitats dels diferents serveis de l’Ajuntament i de les característiques pròpies d’aquest
mes. Excepcionalment aquest any 2021, el personal que gaudeixi del 1r torn de Nadal podrá sol.licitar el
gaudiment del dia 20 de desembre i el que gaudeixi del 2n torn de Nadal, podrá sol.licitar el gaudiment
del dia 27 de desembre com assumptes propis.
El gaudiment d’aquests dies es podrà fer fins el dia 31 de març de 2022, i finalitzat aquest
termini no es podrà reclamar el seu gaudiment si no s’han gaudit per causes alienes a l’Ajuntament.

Cornellà de Llobregat, 4 de febrer de 2021.
DPT. DE RRHH

