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Dilluns, 12 de març de 2012

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de  6 de febrer de 2012, 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  de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls  (codi  de 
conveni núm. 0815842)

Vist el text de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament 
d'Olesa de Bonesvalls, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 24 de novembre de 
2011, 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 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig,  
sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny de reestructuració del 
Departament d’Empresa i Ocupació, 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 de 
l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls (codi de conveni núm.  0815842) al Registre de convenis i  acords col·lectius de 
treball dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Barcelona.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text original signat per les parts.

Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls.

En data d’avui, 24 de novembre de 2011, és reuneixen a la Sala de Juntes de Govern Local de l'Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls, l'Alcalde.-President Sr. Enric Ases i Amorós, el Regidor d'Obres Serveis, Mobilitat i Comunicació Sr. Pedro 
Juan Juan, la Delegada de Personal de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, Sra. Engràcia Olivella i Pla.

Dona fe d'aquest acte, el Secretari Interventor Sr. Manel Pahissa i Casas, es redacta la següent;

ACTA

ANTECEDENTS

Per acord del Ple de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2009, es 
aprova i ratificar el Conveni Col·lectiu del personal laboral d'aquest Ajuntament amb els efectes que en el propi acord 
s'especifiquen i amb vigència entre els anys 2009-2011.

Atès que l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls i els treballadors municipals, amb la finalitat de donar respostes a les seves 
necessitats organitzatives amb vista al compliment dels seus fins i la millor prestació dels serveis públics, i amb la ferma 
voluntat d'incorporar l'estratègia de conciliació de la vida laboral, social, familiar i personal en la cultura de la Corporació.

Donat el compromís d'aquesta proposta per als serveis extraordinaris que s'han de dur a terme en el vigent conveni  
col·lectiu i fins que la negociació d'un nou conveni que incorpori aquests acords i que aquests tinguin efecte des de l'1 
octubre de 2011,

FORMULA EL SEGÜENT:

Primer-  MODIFICAR els  paràgrafs  1,  3b  i  3c)  de  l'article  14.-  (Hores  extraordinàries)  del  Conveni  Col·lectiu  dels 
treballadors/res de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, quedant de la següent manera:

Paràgraf 1.

Són aquelles hores que, motivades per les necessitats del servei i a instància de l'Equip de Govern, es realitzen a més a 
més de la jornada de treball, com a conseqüència per la realització d'actes culturals i esdeveniments, que afecten la 
prestació dels serveis, d'acord amb el següent calendari:
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-Treballs derivats de la festivitat de Reis.
-Treballs derivats de les festes de Carnaval.
-Treballs derivats de la Fira de la Primavera.
-Treballs derivats de les Fetes Majors d'Olesa de Bonesvalls.
-Treballs derivats de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya.

Així mateix l'ampliació horària originada per aquests treballs haurà de donar a conèixer entre tot el personal del grup i/o 
categoria que pugui realitzar el servei. L'assignació de l'ampliació horària tindrà en compte les necessitats del servei a 
prestar i la idoneïtat de la persona que ha de prestar. La seva distribució es farà amb criteris d'igualtat i proporcionalitat.

Els interessats en efectuar serveis extraordinaris s'apuntaran a una llista que s'exposés en un lloc visible. En cap cas es 
podrà obligar a fer hores extres llevat dels casos que preveu l'article 35.3 de l'Estatut dels Treballadors.

Es procurarà que les hores extraordinàries tinguin caràcter rotatori per tal de no con centrar-les en un nombre reduït de 
persones.

Paràgraf 3.b).

L'hora extra efectuada en dia festiu o en diumenge o en horari nocturn (entre les 22 i les 6h) es compensarà amb 2 
hores de descans o bé el 200% de l'hora ordinària bruta.

Paràgraf 3c).

L'hora extra nocturna i festiva (entre les 22 i les 6h.) es compensarà amb 2 hores i 30 minuts de descans o bé 250%  
preu hora ordinària.

Segon- Donar validesa jurídica aquesta modificació parcial del Conveni col·lectiu amb efectes retroactius l'1 d'octubre de 
2011.

Tercer.- Notificar el present Acord a la Delegada del Personal de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls Sra. Engràcia 
Olivella Pla i al Departament d'Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya als efectes escaients.

Barcelona, 6 de febrer de 2012
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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