
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7247"Î"320340422952640

RESOLUCIÓ
TRE/3644/2007, de 27 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
fg"nÓCeqtf"fg"nc"Eqokuuk„"Pgiqekcfqtc"fg"nÓCeqtf"fg"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"fgn"
rgtuqpcn"hwpekqpctk"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv"*eqfk"fg"eqpxgpk"
p¿o0"2:36634+0

Xkuv"gn"vgzv"fg"nÓCeqtf"fg"nc"Eqokuuk„"Pgiqekcfqtc"fg"nÓCeqtf"fg"eqpfkekqpu"fg"
vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv."uwduetkv"
pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors en data 8 de febrer de 
4229"k"44"fg"oct›"fg"4229."k"fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"fkurqugp"nÓctvkeng";204"k"
5"fgn"Tgkcn"fgetgv"ngikuncvkw"313;;7."fg"46"fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"
fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu="nÓctvkeng"40d+"fgn"Tgkcn"fgetgv"326213;:3."
fg"44"fg"ocki."uqdtg"tgikuvtg"k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="nÓctvkeng"
3304"fg"nc"Nngk"qti§pkec"613;9;."fg"3:"fg"fgugodtg."fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"
Ecvcnwp{c="gn"Tgkcn"fgetgv"456413;:2."fg"5"fÓqevwdtg."uqdtg"vtcpuhgtflpekc"fg"ugt-
xgku"fg"nÓGuvcv"c"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"ogfkcek„."ctdkvtcvig"
k"eqpeknkcek„="gn"Fgetgv"54813;;:."fg"46"fg"fgugodtg."fg"tgguvtwevwtcek„"fg"ngu"
fgngicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn="gn"Fgetgv"8:14226."fg"42"
igpgt."fÓguvtwevwtcek„"k"fg"tgguvtwevwtcek„"fg"fkxgtuqu"fgrctvcogpvu"fg"nÓCfok-
pkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"44514226."fg";"fg"oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"
fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"3;214227."fg"
35"fg"ugvgodtg."fg"tgguvtwevwtcek„"rctekcn"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"k"Kpf¿uvtkc="
el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació 
fg"nÓ§odkv"fg"eqorgvflpekc"fgnu"fgrctvcogpvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtc-
nkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k"gn"Fgetgv"79214228."fg"3;"fg"fgugodtg."fÓguvtwevwtcek„"fgn"
Departament de Treball,

RESOLC:

Ï3" Fkurquct"nc"kpuetkrek„"nÓCeqtf"fg"nc"Eqokuuk„"Pgiqekcfqtc"fg"nÓCeqtf"fg"
eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"
Oqpvcnv"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:36634+"cn"Tgikuvtg"fg"eqpxgpku"fgnu"Ugtxgku"Vgt-
ritorials del Departament de Treball a Barcelona.

Ï4" Fkurquct"swg"gn"vgzv"guogpvcv"gu"rwdnkswk"cn"FQIE0

Dctegnqpc."49"fg"lwp{"fg"4229

ELISENDA GIRAL I MASANA

Fktgevqtc"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"c"Dctegnqpc

Vtcpuetkrek„"nkvgtcn"fgn"vgzv"ukipcv"rgt"ngu"rctvu

ACORD
fg"nc"Eqokuuk„"Pgiqekcfqtc"fg"nÓCeqtf"fg"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"hwp-
ekqpctk"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv

Dia: 8 de febrer de 2007.
Jqtc"fg"eqogp›cogpv<"42022"jqtgu0
Jqtc"fÓcecdcogpv<"42052"jqtgu0
Nnqe<"Ucnc"fg"Rngpu"fg"nÓClwpvcogpv0
Assistents:
Per part de l’Ajuntament: Lluís Bisbal i Pujol (alcalde de l’Ajuntament), Jordi 

Eqtpwfgnnc"Octvqtgnn"*tgikfqt"fÓGfwecek„"k"Gurqtvu+"k"Rgtg"Qtvu"k"Ewdknnq"*tgikfqt"
fÓJkugpfc"k"Rtqoqek„"Geqp”okec+0
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Per part dels representants dels treballadors funcionaris: Andreu Isart Bertran 
i Ana Teresa Montes.

C"ngu"42022"jqtgu."cod"nÓqtftg"fgn"fkc"swg"Ýiwtc"c"nc"eqpxqecv”tkc"vtcoguc"c"vqvgu"
les persones convocades a la reunió, els reuneixen tots els membres de la Comissió 
Pgiqekcfqtc"k"gu"vtcevgp"gnu"vgogu"ugi¯gpvu<

Desenvolupament de la reunió

1. Ana Teresa Montes, representant del personal funcionari, dóna lectura a 
nÓcevc"fg"nc"tgwpk„."egngdtcfc"nÓ33"fg"igpgt"fg"4229."swg"uÓcrtqxc"k"ukipc"rgt"rctv"
dels presents.

2. Ambdues parts mantenen les postures de la darrera reunió: l’Ajuntament 
dona per entès que amb l’aplicació del nou complement d’assistència s’absorbeix la 
fgocpfc"fg"rwlc"cffkekqpcn"*3.58'+"uqnánkekvcfc"rgnu"tgrtgugpvcpvu"fgn"vtgdcnncfqtu."
per la seva banda els treballadors tornen a remarcar que són dues peticions inde-
rgpfgpvu"k"swg"pq"xcp"xkpewncfgu0"Rgt"vcn"fÓcxcp›ct"gp"nc"tguvc"fg"vgogu"rgpfgpvu."
els treballadors acorden renunciar a aquest punt, i tornen a manifestar que la petició 
de puja addicional no anava vinculada al nou complement d’assistència.

3. Tractar la proposta d’un nou complement d’assistència.

Gp"cswguvc"tgwpk„"uÓjcp"rtgu"gnu"ugi¯gpvu"ceqtfu<
Codfwgu"rctvu."fgurtfiu"fg"nngikfc"k"fgdcvwfc"nc"rtqrquvc"fg"eqorngogpv"fÓcu-

ukuvflpekc"rtgugpvcfc"rgnu"vtgdcnncfqtu."k"swg"vqv"ugiwkv"gu"vtcpuetkw."ceqtfgp"rgt"
wpcpkokvcv"crtqxct/nc"k"fqpct/nk"nc"vtcokvcek„"qrqtvwpc"rgt"vcn"swg"gpvtk"gp"xkiqt"k"
chgikt/nc"c"nÓCeqtf"fg"eqpfkekqpu"ncdqtcnu"fgn"rgtuqpcn"hwpekqpctk0

“Proposta complement d’assistència i productivitat

30" Rgn"eqdtcogpv"fÓcswguv"eqorngogpv"fÓcuukuvflpekc"k"rtqfwevkxkvcv"gu"xcnqtct§"nc"
puntualitat i el no-absentisme al lloc de treball, sens perjudici de les sancions que 
gu"rwiwkp"fgtkxct"fg"nc"eqokuuk„"fg"hcnvgu"rgt"cswguvu"eqpegrvgu0

40" Gp"eqpegrvg"fÓcuukuvflpekc"k"rtqfwevkxkvcv."nÓClwpvcogpv"cdqpct§."cnu"oguqu"fg"
hgdtgt"k"ciquv"fg"ecfc"gzgtekek."4"eqorngogpvu"fÓwp"o§zko"fg"522"gwtqu"ecfcuewp."
swg"ugtcp"kpetgogpvcvu"cpwcnogpv"fÓceqtf"cod"gn"rtgxkuv"c"nc"Nngk"igpgtcn"rtguuw-
rquv§tkc0"Gnu"rgt‡qfgu"eqorwvcdng"rgt"nc"ugxc"rgtegrek„"ugtcp<
Rtkogt"rgt‡qfg<"fg"nÓ3"fg"igpgt"cn"52"fg"lwp{0
Ugiqp"rgt‡qfg<"fg"nÓ3"fg"lwnkqn"cn"53"fg"fgugodtg0

50" Rgtegdt§"cswguv"eqorngogpv"fÓcuukuvflpekc"k"rtqfwevkxkvcv"gn"rgtuqpcn"swg"
eqorngkzk"gn"ugi¯gpv"tgswkukv<
c+" Guvkiwk"fÓcnvc"c"nc"rncpvknnc"fg"nÓClwpvcogpv"gn"rtkogt"fkc"fg"ecfcuewp"fgnu"fqu"

rgt‡qfgu0"Cswguv"eqorngogpv"uÓcdqpct§"fg"hqtoc"rtqrqtekqpcn"cnu"vtgdcnncfqtu"
swg"Ýpcnkv¦kp"nc"ugxc"tgncek„"cod"nÓClwpvcogpv"cod"cpvgtkqtkvcv"cn"ogu"fgn"ugw"
abonament.

4. Als efectes de l’abonament del dit complement d’assistència i productivitat, 
ecfcuewp"fgnu"eqpegrvgu"fÓcuukuvflpekc"k"rwpvwcnkvcv"eqorwvctcp"wp"72'"fÓcswguv"
complement.

70" UÓgpvgpft§"hcnvc"fg"rwpvwcnkvcv"swcp"gn"vtgdcnncfqt1c"pq"guvkiwk"rwpvwcnogpv"
al seu lloc de treball a l’inici de la seva jornada o quan abandoni de forma volun-
v§tkc"cswguv."cdcpu"fg"nÓjqtc0"Pq"qduvcpv"ckz”."cnu"¿pkeu"ghgevgu"fgn"eqdtcogpv"fgn"
eqorngogpv"rgt"cswguv"eqpegrvg."pq"gu"eqpukfgtct§"hcnvc"fg"rwpvwcnkvcv"gn"tgvctf"
de 5 minuts diaris, ni el retard de 15 minuts 4 dies al mes a l’inici de la jornada, si 
es recupera en el mateix dia.

80" Gp"tgncek„"cn"eqpegrvg"fÓcuukuvflpekc"gu"rgtft§"gn"72'"fgn"tghgtkv"eqorngogpv"
gp"gnu"ugi¯gpvu"uwr”ukvu<
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c+" Swcp"gu"hcnvk"cn"vtgdcnn"ofiu"fg":"fkgu"rgt"ecfc"rgt‡qfg"fg"ogtkvcek„"fgn"eqo-
plement (6 mesos), o 24 hores referides a absències parcials de la jornada, per les 
ecwugu"ugi¯gpvu"k"cod"ngu"gurgekÝecekqpu"swg"gu"fguetkwgp<

Llicència per malaltia
Inclou:
Incapacitat temporal ocasionada per malaltia comuna o accident no laboral i 

rt”ttqic"fg"nc"kpecrcekvcv"vgorqtcn0
Pq"kpenqw<
Incapacitat temporal ocasionada per accident de treball o malaltia professional.
Llicència per maternitat.
Icwfk"fg"rgtokuqu"k"nnkeflpekgu0
Kpvgtxgpek„"swkt¿tikec0
Indisposicions.
Kpeqornkogpv"fg"nc"lqtpcfc"swg"ukiwk"qdlgevg"fg"ucpek„"fkuekrnkp§tkc"q"fg"fgu-

compte proporcional de retribucions.
Gu"vkpft§"gp"eqpukfgtcek„."c"ghgevg"fg"nc"ogtkvcek„"fg"nc"rcic."nc"fcvc"gp"swfl"gu"

dicti el decret pel qual s’imposi la sanció o es disposi el descompte.
Eqornkogpv"fg"ucpekqpu"fkuekrnkp§tkgu"fg"uwurgpuk„"fg"uqw"k"hgkpc"rgt"nc"eqokuuk„"

fg"hcnvgu0"Gu"vkpftcp"gp"eqpukfgtcek„."c"ghgevgu"fg"nc"ogtkvcek„"fg"nc"rcic."ngu"fcvgu"
en què es compleixi la sanció.
Icwfk"fg"nnkeflpekgu"rgt"c"cuuworvgu"rtqrku"ugpug"tgvtkdwek„0
Swcnugxqn"ektewouv§pekc"swg"fgvgtokpk"nc"kpvgttwrek„"q"nc"eguucek„"gp"nc"rtguvcek„"

de serveis a l’Ajuntament, canvi en la situació administrativa, comissió de serveis 
q"cnvgu"gpvkvcvu"r¿dnkswgu."lwdkncek„."gve0"*jk"tguvgp"gzegrvwcfgu"ngu"ektewouv§pekgu"
qtkikpcfgu"gp"fgekukqpu"qticpkv¦cvkxgu+0
Icwfk"fg"rgtokuqu"rgt"eqpe„ttgt"c"gz§ogpu0

90" Gp"tgncek„"cn"eqpegrvg"fÓcuukuvflpekc"gu"rgtft§"gn"322'"fgn"tghgtkv"eqorngogpv"
swcp"gu"hcnvk"cn"vtgdcnn"ofiu"fg"37"fkgu"rgt"ecfc"rgt‡qfg"fg"ogtkvcek„"fgn"eqorngogpv"
(6 mesos), o 48 hores referides a absències parcials de la jornada, per les causes i 
cod"ngu"gurgekÝecekqpu"fguetkvgu"gp"gn"rwpv"80

:0" Cswgnnu"vtgdcnncfqtu"swg"hcekp"lqtpcfc"rctekcn"ugÓnu"cdqpct§"gn"fkv"eqorngogpv"
de forma proporcional.

;0" Gp"tgncek„"cn"eqpegrvg"fg"rwpvwcnkvcv"gu"rgtft§"gn"72'"fgn"tghgtkv"eqorngogpv"
gp"gnu"ugi¯gpvu"uwr”ukvu<
c+" Rgt"ofiu"fg"32"hcnvgu"fg"rwpvwcnkvcv"rgt"ecfc"rgt‡qfg"fg"ogtkvcek„"fgn"eqorng-

ogpv"*8"oguqu+"lwuvkÝecfgu"q"ugpug"lwuvkÝect0
b) Pel compliment de sancions derivades d’expedients disciplinaris per faltes de 

rwpvwcnkvcv"swg"tgrtgugpvkp"ofiu"fg"4"jqtgu"cn"ogu0
e+" Swcp"uÓjcik"rgtfwv"gn"72'"fgn"eqorngogpv"rgn"eqpegrvg"fÓcuukuvflpekc0

320" Gp"tgncek„"cn"eqpegrvg"fg"rwpvwcnkvcv"gu"rgtft§"gn"322'"fgn"tghgtkv"eqorngogpv"
gp"gnu"ugi¯gpvu"uwr”ukvu<
c+" Rgt"ofiu"fg"42"hcnvgu"fg"rwpvwcnkvcv"rgt"ecfc"rgt‡qfg"fg"ogtkvcek„"fgn"eqorng-

ogpv"*8"oguqu+"lwuvkÝecfgu"q"ugpug"lwuvkÝect0
b) Pel compliment de sancions derivades d’expedients disciplinaris per faltes de 

rwpvwcnkvcv"swg"tgrtgugpvkp"ofiu"fg"6"jqtgu"cn"ogu0
e+" Swcp"uÓjcik"rgtfwv"gn"322'"fgn"eqorngogpv"rgn"eqpegrvg"fÓcuukuvflpekc0

330" Swcnugxqn"cduflpekc."hcnvc"fg"rgtocpflpekc"q"hcnvc"fg"rwpvwcnkvcv"cn"nnqe"fg"
vtgdcnn"tgswgtkt§"nÓcx‡u"cn"tgurqpucdng"fgn"fgrctvcogpv"eqttgurqpgpv."ckz‡"eqo"nc"
ugxc"wnvgtkqt"lwuvkÝecek„"cetgfkvcvkxcÑ0
Wp"eqr"gzcokpcvu"vqvu"gnu"rwpvu"kpenququ"gp"nÓqtftg"fgn"fkc."ugpug"ofiu"cuuworvgu"

per tractar, es dóna per acabada la reunió, de la qual estenem aquesta Acta perquè 
gp"swgfk"eqpuv§pekc0
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Fkc<"44"fg"oct›"fg"42290
Jqtc"fg"eqogp›cogpv<"42022"jqtgu0
Jqtc"fÓcecdcogpv<"42052"jqtgu0
Nnqe<"Ucnc"fg"Rngpu"fg"nÓClwpvcogpv0
Assistents:
Per part de l’Ajuntament: Lluís Bisbal i Pujol (alcalde de l’Ajuntament), Jordi 

Eqtpwfgnnc"Octvqtgnn"*tgikfqt"fÓGfwecek„"k"Gurqtvu+"k"Rgtg"Qtvu"k"Ewdknnq"*tgikfqt"
fÓJkugpfc"k"Rtqoqek„"Geqp”okec+0

Per part dels representants dels treballadors laborals: Andreu Isart Bertran i Ana 
Teresa Montes.

C"ngu"42022"jqtgu"cod"nÓqtftg"fgn"fkc"swg"Ýiwtc"c"nc"eqpxqecv”tkc"vtcoguc"c"vqvgu"
les persones convocades a la reunió, els reuneixen tots els membres de la Comissió 
Pgiqekcfqtc"k"gu"vtcevgp"gnu"vgogu"ugi¯gpvu<

Desenvolupament de la reunió

1. Ana Teresa Montes, representant del personal funcionari, dóna lectura a 
nÓcevc"fg"nc"tgwpk„."egngdtcfc"gn":"fg"hgdtgt"fg"4229."swg"uÓcrtqxc"k"ukipc"rgt"rctv"
dels presents.

40" Gnu"tgrtgugpvcpvu"fgnu"vtgdcnncfqtu"rtqrqugp"nc"oqfkÝecek„."swcpv"c"nc"
seva ampliació a la totalitat de treballadors funcionaris de l’Ajuntament, de 
l’apartat de risc laboral de l’annex 2 de l’Acord de condicions laborals del 
personal funcionari, que contempla les condicions laborals pel col·lectiu de la 
Policia Local.

50" Gnu"tgrtgugpvcpvu"fgnu"vtgdcnncfqtu"ocpkhguvgp"swg"ngu"pgiqekcekqpu"uqdtg"gn"
pqw"eqorngogpv"fÓcuukuvflpekc"k"rwpvwcnkvcv"uÓjcp"cnncticv"ofiu"fÓ3"cp{"k"swg"c"jqtgu"
fÓctc."vqv"k"jcxgt"cttkdcv"c"wp"ceqtf"swcpv"cn"eqpvkpiwv."gpectc"pq"uÓjc"guvcdngtv"wpc"
data per a la seva implantació, restant aquesta pendent de l’adquisició d’un siste-
ma de control horari. Els representants dels treballadors sol·liciten que, atès que 
nÓcfswkukek„"fg"nÓguogpvcv"ukuvgoc"guv§"gp"ocpu"fg"nc"eqtrqtcek„."gu"eqpugpuw•"wpc"
fcvc"fÓkorncpvcek„"rgt"vcn"swg"gnu"vtgdcnncfqtu"rwiwkp"icwfkt"cn"ofiu"cxkcv"rquukdng"
d’aquest complement.

Gp"cswguvc"tgwpk„"uÓjcp"rtgu"gnu"ugi¯gpvu"ceqtfu<

1. L’anul·lació de l’apartat de risc laboral de l’annex 2 (condicions laborals pel col-
lectiu de la Policia Local) de l’Acord de condicions laborals del personal funcionari 
fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv
Nc"oqfkÝecek„"fgn"rwpv"3"fg"nÓctvkeng"5:"fg"nÓCeqtf"fg"eqpfkekqpu"ncdqtcnu"fgn"

rgtuqpcn"hwpekqpctk"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv"swg"swgfct§"tgfcevcv"
fg"nc"ugi¯gpv"ocpgtc<
Ðc+"Nc"eqtrqtcek„"cdqpct§"wpc"clwfc"¿pkec"cpwcn"rgt"ecpxk"fÓwnngtgu"itcfwcfgu"

rgt"cwiogpv"fg"fk”rvtkgu"q"crctgnnu"fÓcwfkqogvtkc"fg"342.42"gwtqu0"Gp"ngu"wnngtgu"
uÓcdqpct§"wp"o§zko"fg"58.28"gwtqu"rgt"owpvwtc"k"wp"o§zko"fg":6.36"gwtqu"rgt"
xkftgu"q"ngpvu"fg"eqpvcevg"c"rctvkt"fg"2.52"fk”rvtkgu0"Gn"hwpekqpctk"jcwt§"fÓceqo-
rcp{ct"c"nc"ugxc"uqnánkekvwf"nc"hcevwtc"k"fqewogpvcek„"cetgfkvcvkxc"fg"nc"rtguetkrek„"
facultativa.
d+" Swcp"gu"vtcevk"fg"nc"tgrctcek„"q"uwduvkvwek„"fg"fgvgtokpcvu"gngogpvu"rctvkewnctu"

fÓ¿u"pgeguuctk"*wnngtgu"itcfwcfgu."crctgnnu"fÓcwfkqogvtkc"k"rt”vguku+"swg"gu"ocnog-
tin durant el desenvolupament de la jornada laboral del funcionari, la corporació 
cdqpct§"wpc"clwfc"¿pkec"cpwcn"fÓwp"o§zko"fg"342.42"gwtqu"rgt"wnngtgu"itcfwcfgu"
*wp"o§zko"fg"58.28"gwtqu"rgt"owpvwtc."k"wp"o§zko"fg":6.36"gwtqu"rgt"xkftgu"q"
lents de contacte), aparells d’audiometria o pròtesis, sempre i quan es compleixin 
gnu"ugi¯gpvu"tgswkukvu<
Rtflxkc"rgvkek„"fg"nÓchgevcv"swg"jcwt§"fg"lwuvkÝect"tcqpcfcogpv"ngu"ecwugu"k"ekt-

ewouv§pekgu"fgn"hgv0
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Gn"hwpekqpctk"jcwt§"fÓceqorcp{ct"c"nc"ugxc"uqnánkekvwf"nc"hcevwtc"eqttgurqpgpv0
Nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"cxcnwct§"nc"rgvkek„"k"gogvt§"kphqtog"cn"tgurgevgÑ0
Nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"cxcnwct§"nc"rgvkek„"k"gogvt§"kphqtog
al respecte.

40" UÓceqtfc"swg"nÓ3"fÓcdtkn"fg"4229"uÓkorncpvct§"gn"pqw"eqorngogpv"fÓcuukuvflpekc"
k"rwpvwcnkvcv0"Gn"hgv"swg."gp"nc"fcvc"cdcpu"guogpvcfc."nc"eqtrqtcek„"pq"jcik"cfswktkv"
gpectc"gn"ukuvgoc"fg"eqpvtqn"jqtctk"pq"eqorqtvct§"gp"ecr"ecu"swg"pq"uÓkorncpvk"gn"
dit complement, i per tant els treballadors cobraran la part proporcional que els hi 
eqttgurqpiwk"fgn"rtkogt"rgt‡qfg"fÓcswguv"4229."gn"rtqrgt"ogu"fÓciquv0
Wp"eqr"gzcokpcvu"vqvu"gnu"rwpvu"kpenququ"gp"nÓqtftg"fgn"fkc."ugpug"ofiu"cuuworvgu"

per tractar, es dóna per acabada la reunió, de la qual estenem aquesta Acta perquè 
gp"swgfk"eqpuv§pekc0

(07.319.032)
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RESOLUCIÓ
VTG1586714229."fg";"fg"lwnkqn."rgt"nc"swcn"gu"fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnkecek„"
del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Castellolí 
rgt"cn"rgt‡qfg"30904229/520804232"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"2:36924+0

Xkuv"gn"vgzv"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fg"nÓClwpvcogpv"
de Castellolí, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors 
gn"fkc":"fg"ocki"fg"4229."k"fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"fkurqugp"nÓctvkeng";204"k"5"fgn"
Tgkcn"fgetgv"ngikuncvkw"313;;7."fg"46"fg"oct›."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"
Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu="nÓctvkeng"40d+"fgn"Tgkcn"fgetgv"326213;:3."fg"44"fg"
ocki."uqdtg"tgikuvtg"k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"eqnángevkwu"fg"vtgdcnn="nÓctvkeng"3304"fg"nc"
Nngk"qti§pkec"613;9;."fg"3:"fg"fgugodtg."fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c="gn"
Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència de serveis de l’Estat a la 
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"ogfkcek„."ctdkvtcvig"k"eqpeknkcek„="gn"Fgetgv"
54813;;:."fg"46"fg"fgugodtg."fg"tgguvtwevwtcek„"fg"ngu"fgngicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"
Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn="gn"Fgetgv"8:14226."fg"42"igpgt."fÓguvtwevwtcek„"k"fg"tggu-
vtwevwtcek„"fg"fkxgtuqu"fgrctvcogpvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"
44514226."fg";"fg"oct›."fg"tgguvtwevwtcek„"fÓ”ticpu"vgttkvqtkcnu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"
fg"nc"Igpgtcnkvcv="gn"Fgetgv"3;214227."fg"35"fg"ugvgodtg."fg"tgguvtwevwtcek„"rctekcn"
fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn"k"Kpf¿uvtkc="gn"Fgetgv"64314228."fg"4:"fg"pqxgodtg."fg"
etgcek„."fgpqokpcek„"k"fgvgtokpcek„"fg"nÓ§odkv"fg"eqorgvflpekc"fgnu"fgrctvcogpvu"
fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k"gn"Fgetgv"79214228."fg"3;"fg"
desembre, d’estructuració del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral 
de l’Ajuntament de Castellolí per al període 1.7.2007-30.6.2010 (codi de conveni 
p¿o0"2:36924+"cn"Tgikuvtg"fg"eqpxgpku"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"fgn"Fgrctvcogpv"
de Treball a Barcelona.

Ï4" Fkurquct"swg"gn"vgzv"guogpvcv"gu"rwdnkswk"cn"FQIE0

Barcelona, 9 de juliol de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Fktgevqtc"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu
a Barcelona

Vtcpuetkrek„"nkvgtcn"fgn"vgzv"ukipcv"rgt"ngu"rctvu

CONVENI
col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Castellolí per al període 
1.7.2007-30.6.2010

CAPÍTOL 1
Rctv"igpgtcn

Article 1
Àmbit funcional i parts concertants
30" NÓqdlgevg"fÓcswguv"Eqpxgpk"eqnángevkw"fiu<
c+" Tgiwnct"ngu"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"ncdqtcn"fg"nÓClwpvcogpv"fg"

Castellolí.
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