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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/3508/2008, de 28 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya (codi de conveni núm. 0812692).

Vist l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus 
treballadors el dia 19 de setembre de 2008, i d’acord amb el que disposen l’article 
36 de la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en 
la determinació de les condicions de treball dels empleats públics, en relació amb 
el que estableix la disposició inal 1.2 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, 
de llibertat sindical; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració 
de les delegacions territorials del Departament de Treball, modiicat pel Decret 
106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el 
Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, 
i altres normes d’aplicació;

Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent, segons el que disposa 
l’article 35 de la Llei 7/1990 abans esmentada,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
funcionaris de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (codi de conveni núm. 
0812692) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament Treball 
a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 28 d’octubre de 2008

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
de la Comissió Negociadora de l’Acord regulador de les condicions de treball del 
personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Assistents:
Per part dels òrgans de govern, els membres de la Comissió de Govern: Sr. Joan 

Colom i Naval, síndic major i Sra. Montserrat Vendrell i Tornabell, secretària 
general.

Per part del Consell de Personal, el membres auditors: Sr. Lluís Terraza i Torra, 
(president), Sra. Olga Vidri i Coll, Sra. Cristina Zapater i Carreras, Sr. Valentí 
Morral i Vidal i Sr. Xavier Asensio i Guzmán.

El Sr. Miquel Roig-Gironella i Comas, director de Govern Interior de la Sindi-
catura de Comptes de Catalunya, hi assisteix per realitzar les funcions de secretari 
de la Taula de Negociació, amb veu i sense vot.

Reunió número 18 de data 19 de setembre de 2008. Hora d’inici: 12.30 hores. 
Hora d’acabament: 13.20 hores. Lloc: Sala reunions de la cinquena planta de la seu 
de la Sindicatura de Comptes.

El síndic major, Sr. Joan Colom i Naval, declara, amb la conformitat dels assis-



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5266 – 26.11.2008 86915

Disposicions

tents, oberta la sessió i constituïda la Taula de Negociació en la reunió número 18 
amb el següent ordre del dia:

1. Negociació de la possibilitat de gaudir dels dies d’assumptes personals en 
fraccions mínimes de 30 minuts, d’acord amb la petició del Consell de Personal 
formalitzada en escrit de data 14 de juliol de 2008.

2. Règim aplicable al personal de la Sindicatura de Comptes del permís de 
paternitat i del permís de naixement, d’acord amb la normativa vigent. (Matèria 
objecte de consulta d’acord amb l’article 97.1.f dels ERGIPC)

3. Torn obert de paraules.
La sessió es desenvolupa de la forma següent:
1. Negociació de la possibilitat de gaudir dels dies d’assumptes personals en 

fraccions mínimes de 30 minuts, d’acord amb la petició del Consell de Personal 
formalitzada en escrit de data 14 de juliol de 2008.

Els representants dels òrgans de govern emeten informe favorable sobre la petició 
formulada pel Consell de Personal, relativa al gaudiment dels dies d’assumptes 
personals en fraccions mínimes de 30 minuts, que corresponen a un total de 67,5 
hores dels 9 dies d’assumptes personals. S’informa al Consell de Personal que les 70 
hores que esmenten en l’escrit presentat per demanar la negociació d’aquesta qüestió 
s’apliquen al personal de l’Administració de la Generalitat com a conseqüència del 
procés de negociació del tercer Acord general sobre condicions de treball, el qual 
no és d’aplicació al personal de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

En aquest sentit s’acorda modiicar l’article 8.1 de l’Acord sobre les condicions 
de treball del personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per 
als anys 2005-2007, que va quedar prorrogat tàcitament per a l’exercici de 2008, el 
qual quedarà redactat de la forma següent:

“Article 8
Permisos i tardes no recuperables
1. El permís per assumptes personals no podrà superar 9 dies per cada any 

complet de servei, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment 
treballat sigui inferior a l’any. El gaudiment d’aquest permís és per un total de 67,5 
hores anuals (en jornada ordinària de 37,5 hores en jornada partida i de 35 hores 
en jornada intensiva) o, si escau, la part proporcional que correspongui per aquest 
concepte, en els casos de reducció o ampliació de jornada. El gaudiment d’aquest 
permís es pot fraccionar en matins, tardes o hores. En el cas de gaudiment fraccionat, 
la durada mínima és de 30 minuts.”

S’acorda trametre a l’autoritat laboral competent l’anterior modiicació per al 
registre i publicació.

I perquè així consti, estenc la present Acta, aprovada pels membres assistents a 
la reunió número 18 de la Taula de Negociació de 19 de setembre de 2008, la qual 
és signada per tots ells amb el vistiplau del Sr. Lluís Terraza i Torra, auditor, com 
a president del Consell de Personal i del Sr. Joan Colom i Naval, síndic major, com 
a president de la Taula de Negociació.

(08.315.134)
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