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Dimecres, 23 de maig de 2012

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2012,  per la  qual  es disposa la  inscripció  i  la  publicació  de l’acta de la Comissió  
Negociadora de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Malgrat de Mar pels anys  
2007-2008 (codi de conveni núm. 08014742132007)

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 Malgrat de Mar subscrit pels representants de l’Ajuntament i pels dels seus treballadors el dia 19 de 
maig de 2008, 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  de condicions  de  treball  del  personal 
funcionari de l’Ajuntament de Malgrat de Mar pels anys 2007-2008 (codi de conveni núm. 08014742132007) al Registre 
de  convenis  i  acords  col·lectius  de  treball en  funcionament  amb  mitjans  electrònics  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 de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar per als anys 2007 i 2008.

Assistents:

Sr. Antoni Puignou i Arís, regidor delegat de Recursos Humans.
Sr. Eoric Vínolas i Lorenzo, regidor delegat de Serveis.
Sr. Antonio Duarte García, personal laboral.
Sr. Joan Graells Duran, personal laboral.

Amb l’assistència del secretari de l’Ajuntament, Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte.

S’ha de fer constar que hi assisteixen com observadors el Sr. Jaume Marqués i Ramós i la Sra. Alicia Rodriguez Villalba, 
membres del Comitè Unitari.

A l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a 19 de maig de 2008 és reuneix la Comissió Paritària, quan són les tretze hores i 
trenta minuts, per tractar i dictaminar sobre els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

Així  mateix  es fa constar que el  Sr.  Albert  Bosch i  Call,  s’incorporà al  final  de la  sessió i  que el  Sr.  Alfred Vega 
Rodríguez, personal funcionari, no assistí, prèvia excusa.

Un cop s'ha comprovat l'existència de quòrum d'assistència necessària, perquè pugui ser iniciada la sessió, en primera 
convocatòria, es procedeix a conèixer dels següents assumptes:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 12 DE MAIG DE 2008.

Es distribueix l’acta de la sessió celebrada en data 23 d'abril de 2008, sense que es formuli cap observació a la mateixa.
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Dimecres, 23 de maig de 2012

2. PROPOSTA RETRIBUTIVA PER A LA POLICIA LOCAL.

En data 15 de febrer de 2007 el Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en sessió ordinària adoptà, entre altres els  
següents acords:

Aprovar la Valoració de Llocs de Treball, amb la proposta retributiva resultant, del personal de la plantilla de l'Ajuntament 
de Malgrat de Mar, amb efectes 1 de gener de 2007, de conformitat amb el document que com annex s'adjunta al  
present acord a tols els efectes legals, de la que ha resultat exclosa la policia local, restant pendent de negociació  
sectorial,  a expenses del  que resulti  dels anunciats  canvis normatius i  del  nou sistema de valoració de l’esmentat 
col·lectiu.  La valoració  i  la  proposta  retributiva,  s’aplicarà en els  terminis  i  condicions pactats,  exposats  en la  part 
expositiva dels presents acords.

Vista la negociació sectorial realitzada entre l’equip de govern de l’Ajuntament de Malgrat de Mar i els representants del 
personal funcionari amb la finalitat d’assolir un acord que suposi la equiparació de les retribucions de la policia local amb 
els altres cossos de policia de Catalunya i un plus d’estabilitat i cohesió molt important per donar un millor servei a la 
població.

Es proposa per unanimitat, sotmetre a l’aprovació plenària els acords següents:

Primer.- Un increment de 2.800,00 EUR a l'any, en el complement específic, dividit per catorze pagues, per a tota la  
plantilla de la policia local, agents i caporals.

Denominació: Caporal:

Retribucions actuals: 32,433,52.
Increment: 2.800,00.
Noves retribucions: 35,233,52.

Denominació: Agent:

Retribucions actuals: 28.386,77.
Increment: 2.800,00.
Noves retribucions: 31.186,77.

Segon.- Un increment de 6.000 EUR a l’any, en el complement específic, dividit per catorze pagues, per al sergents de 
la policia local.

Denominació: Sergent:

Retribucions actuals: 34.912,91.
Increment: 6.000,00.
Noves retribucions: 40.912,91.

Tercer.-  Una  paga  de  1.200,00  EUR a  l’any  per  a  la  policia  local,  agents,  caporals  i  sergents,  en  concepte  de 
productivitat. El reglament d’adjunta a aquest document.

Quart.-  Aprovar  un nou quadre  de gratificacions  extraordinàries  per  a  la  policia  local  (art.  14,1),  que  es  detallà  a 
continuació:

Concepte:

Hores extraordinàries de les 6.00 hores del dilluns a les 22,00 hores dels divendres: Import: 25,00.

Hores: extraordinàries de les 22,00 hores dels divendres a les 6,00 hores del dilluns: Import: 30,00.

Cinquè.- Deixar sense efecte l’article 14,9, serveis de caps de setmana, de l’Acord regulador de les condicions de treball 
dels funcionaris de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per als anys 2007 i 2008, per a la policia local de Malgrat de Mar.

Sisè.- Aquest acords tindran efecte a partir de la seva aprovació, amb efectes retroactius de l’1 de maig de 2008.
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3. Pel que fa a L’ÀMBIT FUNCIONAL I PERSONAL DEL CONVENI COL·LECTIU EN RELACIÓ AMB EL PERSONAL 
LABORAL PROCEDENT DE PLANS D’OCUPACIÓ, TALLERS OCUPACIONALS I  ESCOLES-TALLER, la Comissió 
acordà ajornar novament el tractament d'aquest tema, atès que el Sr. Marquès posa de manifest que el proper dilluns 
dia 26 hi ha convocada una assemblea per parlar d’aquest tema.

I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió quan són dos quarts de tres de la tarda.

Barcelona, 5 de març 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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