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RESOLUCIÓ
VTG1572914229."fg"8"fg"lwp{."rgt"nc"swcn"gu"fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnkecek„"
de l’Acord de la Comissió Negociadora de l’Acord regulador de les condicions 
fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Xkncuuct"fg"Fcnv"*eqfk"fg"
conveni núm. 0809222).

Xkuv"gn"vgzv"fg"nÓCeqtf"fg"nc"Eqokuuk„"Pgiqekcfqtc"fg"nÓCeqtf"tgiwncfqt"fg"
les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el 
dia 21 de març de 2007, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 
del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
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"
gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l’Admi-
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"tgiwncfqt"
de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt (codi de conveni núm. 0809222) al Registre de convenis dels Serveis Territorials 
del Departament de Treball a Barcelona.

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

Dctegnqpc."8"fg"lwp{"fg"4229

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 
rgtuqpcn"hwpekqpctk"fg"nÓClwpvcogpv"fg"Xkncuuct"fg"Fcnv

A Vilassar de Dalt, essent les 15 hores del dia 21 de març de 2007 es reuneix la 
Eqokuuk„"Pgiqekcfqtc"fgn"Rcevg"swg"tgiwnc"ngu"eqpfkekqpu"geqp”okswgu."uqekcnu"k"
de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Rgt"rctv"fg"nÓClwpvcogpv"jk"cuukuvgkzgp<"Nnqtgp›"Ctvkicu"k"Rncpcu."cnecnfg="Tqdgtv"

Samó García, regidor de Règim Interior i Joan Pujol Prim, regidor.
Rgt"rctv"fgnu"vtgdcnncfqtu"jk"cuukuvgkzgp<"Cpugno"Gzr„ukvq"Xknngicu."Ectogp"

Dgtgpi¯‡"Tgcngu"k"Cpvqpk"Ewdgn"Lkofipg¦"*tgrtgugpvcpv"fg"EEQQ+0



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7236"Î"4403304229 48641

Gp"cswguvc"tgwpk„"gu"vtcevc"gn"vgoc"fg"nc"kpeqtrqtcek„"fÓwp"rct§itch"c"nÓctvkeng"
42."crctvcv"d+."fgn"Rcevg"swg"xc"crtqxct"gn"Rng"fg"nÓClwpvcogpv"gp"fcvc"52"fg"lwp{"
fg"4227."cod"ghgevgu"tgvtqcevkwu"fgu"fg"nÓ3"fg"igpgt"fg"4227"k"swg"vfi"xkiflpekc"Ýpu"
al 31 de desembre de 2007.

Després de debatre sobre el tema s’arriba a l’acord d’afegir a l’article 20, apartat 
d+"gn"rct§itch"ugi¯gpv<

“Del còmput anual de dita reducció es descomptaran 7 dies, corresponents a 7 
lqtpcfgu"fg"vtgdcnn"fg":"jqtgu"fk§tkgu0"Nc"tgp¿pekc"cn"ugw"icwfkogpv"gu"eqorgpuct§"
amb l’abonament de 3.612 euros (tres mil sis-cents dotze euros) bruts anuals per 
agent i dividit per 14 pagues.
NÓkorqtv"uÓcevwcnkv¦ct§"cpwcnogpv"ugiqpu"gnu"rtguuwrquvqu"igpgtcnu"fg"nÓGuvcv"q."

en el seu cas, segons el percentatge anual acordat”.

(07.283.117)
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RESOLUCIÓ
VTG1572:14229."fg"4"fÓqevwdtg."rgt"nc"swcn"gu"fkurquc"nc"kpuetkrek„"k"nc"rwdnkecek„"fg"
nÓCeqtf"fg"nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"fÓKpvgtrtgvcek„"k"Ugiwkogpv"fgn"Eqpxgpk"eqnángevkw"
de treball del sector de tintoreries i bugaderies no industrials de les comarques de 
Nngkfc"rgt"cnu"cp{u"4224/4225"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"4722837+0

Xkuv"gn"vgzv"fg"nÓCeqtf"fg"nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"fÓKpvgtrtgvcek„"k"Ugiwkogpv"fgn"
Conveni col·lectiu de treball del sector de tintoreries i bugaderies no industrials de 
ngu"eqoctswgu"fg"Nngkfc"rgt"cnu"cp{u"4224/4225."uwduetkv"gn"fkc"4;"fg"ocki"fg"4229."
i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels 
vtgdcnncfqtu="nÓctvkeng"40d+"fgn"Tgkcn"fgetgv"326213;:3."fg"44"fg"ocki."uqdtg"tgikuvtg"
k"fkr”ukv"fg"eqpxgpku"eqnángevkwu"fg"vtgdcnn."k"nÓctvkeng"392"fg"nc"Nngk"qti§pkec"814228."
fg"3;"fg"lwnkqn"fg"tghqtoc"fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c."k"cnvtgu"pqtogu"
d’aplicació,

RESOLC:

Ï3" Fkurquct"nc"kpuetkrek„"fg"nÓCeqtf"fg"nc"Eqokuuk„"Rctkv§tkc"fÓKpvgtrtgvcek„"k"
Seguiment del Conveni col·lectiu de treball del sector de tintoreries i bugaderies 
pq"kpfwuvtkcnu"fg"ngu"eqoctswgu"fg"Nngkfc"rgt"cnu"cp{u"4224/4225"*eqfk"fg"eqpxgpk"
núm. 2500615) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament 
de Treball a Lleida.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
de Catalunya.

Lleida, 2 d’octubre de 2007

PILAR NADAL I REIMAT

Directora dels Serveis Territorials a Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
Acta núm. 1 de la reunió celebrada el dia 29 de maig de 2007, de la Comissió pa/
ritària, per al seguiment i interpretació del conveni col·lectiu de treball del sector 
de tintoreries i bugaderies no industrials de les comarques de Lleida

Assistents

Per la representació dels treballadors
UGT de Lleida
Octictkvc"Rcuewcn"rctfgnn."62:95;;4Y
Juan Castro Diaz-Minguez, 50693734D

Per la representació empresarial
Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida/Gremi de Tintoreria i 

Bugaderia de Lleida
Victor Ivan Blanquet Torm, 40882462P
Jose Bueno Hidalgo, 40872404R

Ugetgv§tkc
O0"Ectogp"Ctogpiqn"Cwiwgvu."62:98767Y

A les 12 hores del dia 29 de maig de 2007, a la Sala Manel Martín de la Federació 
Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida, s’inicia la reunió d’acord amb l’ordre 
del dia previst per la mateixa.
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