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Dijous, 10 de novembre de 2011

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2011, per la qual es disposa la inscripció i  la publicació de l’acta de la Comissió  
Negociadora de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Dosrius (codi  
de conveni núm. 0810292)

Vist el text de l’Acta de la Comissió Negociadora de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari 
de l’Ajuntament  de Dosrius,  subscrit  pels  representants  de l’Ajuntament  i  pels  dels  seus treballadors  el  dia  21 de 
desembre de 2010, i de conformitat amb el que disposen l’article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic; 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,

Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent, segons el que disposa l’article 38.3 de la Llei 7/2007 abans 
esmentada,

Resolc:

— 1 Disposar la inscripció de l’Acta de la Comissió Negociadora de l’Acord regulador de les condicions de treball del  
personal  funcionari  de  l’Ajuntament  de Dosrius  (codi  de conveni  núm.  0810292)  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 (BOP) de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts.

ACTA  DE  LA  COMISSIÓ  NEGOCIADORA  DE  L’ACORD  DE  CONDICIONS  DE  TREBALL  DEL  PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS

Assistents:

Representació empresarial:

Josep Jo i Munné.
Silvia Garrido i Galera (coordinadora).

Representació treballadors:

Sandra Muñoz Lirio, Antoni Ruiz Ruiz i Noelia Pitarch Arandes i Florentina Sanchez Lopez.

Reunides  les persones  esmentades  el  21 de  desembre  de 2010 a  les  13.15  hores,  s’obre  la  sessió  comprovada 
l’existència de quòrum necessari perquè pugi ser vàlidament iniciada, es dóna per constituïda la Comissió Mixta de 
Seguiment de les condicions laborals del personal al servei de l’Ajuntament i es passa a conèixer els punts de l’ordre del 
dia següents:

1. Aplicació de l’article 47 del Conveni col·lectiu del personal laboral i de l’Acord de condicions del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Dosrius.

Els representants del personal exposen que s’ha detectat que l’aplicació pràctica de l’article 47 del Conveni col·lectiu del 
personal  laboral  i  de  l’Acord  regulador  de  les  condicions  del  personal  funcionari  de l’Ajuntament,  en  referència  al 
complement de productivitat, produeix un greuge comparatiu entre els diferents col·lectius de personal. Ens trobem que 
les persones que estan de baixa per accident de treball o malaltia professional i llicència de maternitat/paternitat cobren 
el 100% del seu salari, mentre que les que ho estan per malaltia comuna o accident no laboral, al cap de 15 dies de 
baixa, perden la totalitat de la paga de productivitat.

S’exposa igualment que aquest fet es veu agreujat per la situació de crisi que ha fet rebaixar el salari dels treballadors 
de l’administració.
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Per tant, seria més just que l’aplicació d’aquest article es revisés en el sentit de reduir la quantia a percebre de manera 
proporcional als dies treballats a partir dels 15 dies de baixa per malaltia.

Els representants de l’Ajuntament expressen que entenen la posició dels treballadors, que entenen igualment la situació 
de desigualtat que provoca l’aplicació d’aquest article i  demanen que se’ls deixi el  temps necessari per estudiar la 
situació i si cal endegar el procediment per modificar només aquest punt dels acords.

2. Protocol d’actuació en els casos d’assetjament sexual a la feina a l’Ajuntament de Dosrius.

Per part de l’Ajuntament, es comunica que ja s’ha examinat el document entregat pels representants dels treballadors 
amb les modificacions que havien aportat a l’esborrany elaborat per la secretaria general, i que el troben conforme. Per 
tant, ambdues parts aproven el protocol i acorden endegar el procediment administratiu per a la seva aprovació pel Ple 
de la Corporació.

I no havent més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14.15 hores.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011
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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