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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/1753/2008, de 5 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de 
l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del personal 
laboral del Consell Comarcal del Maresme (codi de conveni núm. 0812292).

Vist el text de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball 
del personal laboral del Consell Comarcal del Maresme, subscrit pels representants de 
l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 21 de gener de 2008, 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 de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 
1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; 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 reestruc-
turació parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de 
reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni 
col·lectiu de treball del personal laboral del Consell Comarcal del Maresme (codi 
de conveni núm. 0812292) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del 
Departament de Treball a Barcelona.

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

Barcelona, 5 de maig 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 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral 
del Consell Comarcal del Maresme

Relació d’assistents
Pel Consell Comarcal del Maresme: Josep Jo i Munné, president i Eladi Torres 

i González, gerent.
Pels representants dels treballadors: Sandra Marín Santos, Miryam Garcia Ferraz 

i Olga Lara Sorroche.

A Mataró, en data 21 de gener de 2008 es reuneixen d’una part els representants 
dels treballadors i d’altra part la representació corporativa del Consell Comarcal 
del Maresme, i després de diverses sessions de negociació dutes a terme arriben i 
signen els següents acords:

1. Es deinirà un protocol per tal que es garanteixi el que preveu l’article 48 del 
Conveni vigent i que les representants disposin de la informació en el termini de 
8 dies, en les matèries de RLT, valoració de LT, concursos i noves places, bases 
de concursos de provisió de llocs, deinir terminis, sancions. En cas que no sigui 
possible en 8 dies s’avisarà.

2. Es consolidaran les places següents:
1 auxiliar administratiu ix l’any 2009.
1 auxiliar administratiu ix l’any 2010.
1 administratiu per promoció interna l’any 2010.
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Pel que fa a la plaça d’administratiu d’intervenció (promoció interna) convocada 
en l’OPO 08, en cas que resti deserta, s’afegirà a l’OPO 2010.

3. Presència als tribunals de selecció del personal d’un quart vocal que ha de 
ser un tècnic del Consell Comarcal del Maresme d’igual o superior categoria que 
el lloc de treball que s’estigui seleccionant. La designació d’aquesta persona serà 
acordada conjuntament amb les representants.

4. S’actualitzarà a efectes del pressupost 2009 les funcions dels llocs de treball 
de la RLT.

5. Fer un estudi per part de Recursos Humans i pel mes de novembre de 2008, 
per conèixer la situació contractual de cada treballador. Un cop s’hagi presentat 
l’estudi de la situació contractual de tot el personal, s’analitzarà conjuntament amb 
les representants i la gerència per tal de continuar la política de consolidació de places 
oberta en el Conveni vigent. Aquesta anàlisi es durà a terme amb les representants 
que formen part de la Comissió de Seguiment del Conveni.

6. Aprovar a l’oferta pública d’ocupació de 2008 les 4 places d’EAIA previstes 
en el Conveni: les 2 del 2008 i les 2 del 2009.

(08.130.074)



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5148 – 9.6.2008 44055

Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/1754/2008, de 5 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord de la Comissió Negociadora de l’Acord regulador de les condicions 
de treball dels funcionaris del Consell Comarcal del Maresme (codi de conveni 
núm. 0812282).

Vist de l’Acord de la Comissió Negociadora de l’Acord regulador de les condi-
cions de treball dels funcionaris del Consell Comarcal del Maresme, subscrit pels 
representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 21 de gener 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 de la Comissió Negociadora sobre l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels funcionaris del Consell Comarcal del 
Maresme (codi de conveni núm. 0812282) al Registre de convenis dels Serveis 
Territorials del Departament Treball a Barcelona.

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

Barcelona, 5 de maig 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 dels 
funcionaris del Consell Comarcal del Maresme

Relació d’assistents
Pel Consell Comarcal del Maresme: Josep Jo i Munné, president i Eladi Torres 

i González, gerent.
Pels representants dels treballadors: Mercè Rivas Coll, Ma José Ruíz Falcó de 

Robert i Teresa Cortés Uñó.

A Mataró, en data 21 de gener de 2008 es reuneixen d’una part els representants 
dels treballadors i d’altra part la representació corporativa del Consell Comarcal 
del Maresme, i després de diverses sessions de negociació dutes a terme arriben i 
signen els següents acords:

1. Es deinirà un protocol per tal que es garanteixi el que preveu l’article 48 del 
Conveni vigent i que les representants disposin de la informació en el termini de 
8 dies, en les matèries de RLT, valoració de LT, concursos i noves places, bases 
de concursos de provisió de llocs, deinir terminis, sancions. En cas que no sigui 
possible en 8 dies s’avisarà.
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