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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 dels empleats públics 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 dels empleats públics 
de  l’Ajuntament  de  Dosrius,  subscrit  pels  representants  de  l’Ajuntament  i  pels  dels  seus  treballadors  el  dia  5  de 
setembre de 2011, 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 dels 
empleats públics 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 REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS 
EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS

Assistents:

Representació empresarial:

Sílvia Garrido Galero.

Representació treballadors:

Florentina Sánchez López i Antoni Ruiz i Ruiz.

Reunides les persones esmentades el 5 de setembre de 2011, a les 10.00 hores, a la Sala de Reunions de l’Ajuntament 
de Dosrius, exposen:

1. Que escau modificar puntualment la valoració de llocs de treball de l’Ajuntament de Dosrius, per tal d’actualitzar la 
retribució teòrica del lloc d’arquitecte.

2.  Aquesta  retribució,  per  sota  del  llindar  assimilable  a  d’altres  administracions  locals  anàlogues,  requereix  ser 
modificada per tal de compensar la complexitat tècnica i  la responsabilitat  inherents a les funcions pròpies del lloc 
d’arquitecte municipal.

3. En aquests moments, el Departament d’Urbanisme ha estat objecte d’un procés de racionalització que aconsella 
enfortir la figura de l’arquitecte en tant en quant el lloc de cap de Serveis Territorials-arquitecte/a es troba vacant per la 
caiguda de l’activitat urbanística del municipi, propiciada per la contracció global del sector de la construcció.

4. Es considera, doncs, que la retribució del lloc de treball d’arquitecte hauria de ser de 44.298,63 EUR en comptes dels 
28.243,43 EUR previstos amb caràcter inicial.
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En exercici de l’Acord sisè de valoració i de retribucions de llocs de treball de l’Ajuntament de Dosrius, signat en data 9 
de desembre de 2009, ambdues parts, acorden:

Modificar la retribució teòrica del lloc de treball d’arquitecte, que queda configurada per un import de 44.298,63 EUR, 
sense perjudici del que resulti de l’aplicació concreta de les previsions que formula el Reial decret llei 8/2010, de 20 de 
maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 10.30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual cosa 
en donen fe els assistents a la mateixa, que signen en prova de conformitat.

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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