
1

Dijous, 24 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 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Malgrat de Mar pels anys 2007-
2008 (codi de conveni núm. 08014752012007)

Vist el text de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral 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 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar pels anys 2007-2008 (codi de conveni núm. 08014752012007) 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 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
per als anys 2007 i 2008.

Assistents:

Sra. Conxita Campoy Martí, Alcaldessa de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que presideix l’acte, el Sr. Antonio Puignou 
Arís, regidor delegat de Serveis Econòmics.

Sr. Josep Serra Bosch (UGT),
Sr. Juan Carlos Tejero Amate (UGT),
Sr. Miquel Marquès Serra (UGT),
Sr. Víctor Sarabia Bautista (UGT),
Sr. Antonio Duarte Garcia (CCOO),
Sr. Mª Lluïsa Morago Garcia (CCOO),
Sra. Alicia Rodríguez Villalba (CCOO),
Sra. Mª Isabel Ortega Guillen (CCOO) i
Sra. Ruth Ninou Sinyol (UGT),
membres del comitè d’empresa, en les representacions sindicals esmentades.

Sr. Rafael Torres Cordón (UGT),
Sr. Albert Sala Torres (UGT),
Sr. Albert Bosch Call (CCOO),
Sr. Alfredo Vega Rodríguez (CCOO),
Sr. Daniel Fuentes Massana (SPPME-CAT),
membres de la Junta de Personal amb les inscripcions sindicals esmentades.

Sr. Jaume Marquès Ramos, secretari comarcal de la FSP-UGT Maresme i el Sr. Àngel Caparrós Pallarès, responsable 
d'Administració Local de la FSP-UGT Maresme.
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Dijous, 24 de maig de 2012

Hi assisteixen el Sr. Salvador Serra Tarrés, tècnic Aux. de RRHH, i el Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, secretari de 
l'Ajuntament de Malgrat de Mar que actua de secretari del present Acte.

Excusen la seva assistència el Sr. Valentín Rodríguez Baltasar i la Sra. Anna Vega Raya.

A Malgrat de Mar, dinou de desembre de dos mil onze, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, quan son la una del mig dia,  
es reuneixen les persones esmentades al marge superior.

L’objecte de la present reunió es tractar i resoldre sobre assumptes inclosos a l’ordre del dia: la Modificació de l’article 1 
del Conveni col·lectiu.

1. La Modificació de l’article 1 del Conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

Pren la paraula la Sra. Alcaldessa-presidenta, proposant la modificació de l'article 1 del conveni.

Amb la present modificació de l’art. 1 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Malgrat es 
pretén clarificar el seu àmbit funcional i personal, de forma que la, en ocasions controvertida, inclusió o no inclusió en el 
mateix del personal participant en plans d’ocupació, escoles taller, tallers d’ocupació o cases d’oficis, resti indiscutida, 
facilitant així la participació de l'Ajuntament en programes de promoció de l'ocupació.

L'exclusió expressa d’aquest personal és freqüent en els convenis col·lectius dels ajuntaments i en aquest sentit s'han 
pronunciat sovint els òrgans jurisdiccionals al entendre que, en no formar part de la plantilla, no els és d'aplicació el 
conveni, ja que es situen al marge de la pura activitat que desplega l’ens contractant i estan subjectes a la normativa 
que regula la concessió de subvencions que promou la seva contractació, ja sigui per a la formació o el foment de 
l'ocupació, encara que formalment estiguin vinculats per un contracte laboral.

En aquest sentit es proposa la modificació de l'art 1 del conveni col·lectiu amb el redactat següent:

Article 1.- ÀMBIT FUNCIONAL I PERSONAL.

Aquest  conveni  s'aplicarà als treballadors de l'Ajuntament  de Malgrat  de Mar contractats  d'acord amb la  legislació 
laboral.

En resten exclosos el personal eventual  designat per a llocs de confiança i el personal  contractat mitjançant Plans 
d'Ocupació,  Tallers d’Ofici,  Escoles Taller,  pràctiques professionals,  Tallers  d'Ocupació i  altres projectés i  plans de 
treball a càrrec de fons propis o mitjançant subvencions, l’objecte dels quals sigui formar a fomentar la creació de llocs 
de treball.

Aquesta modificació entrarà en vigor en aquesta mateixa data.

El Sr. Marquès (UGT) manifesta que expressament es consti la plena regulació normativa de legislació laboral aplicable 
d'aquests col·lectius, exclosos de l’àmbit funcional en la aplicació del Conveni col·lectiu.

La part pública expressa el seu acord amb aquesta modificació del Conveni col·lectiu amb l’afegit, abans referit, i la part  
social fa al mateix. La qual cosa s'acorda la modificació de l'article 1 del Conveni col·lectiu,que entrarà en vigor en la 
data de celebració de la pròpia Mesa General de Negociació, és a dir el dia 19 de desembre de 2011, amb la següent 
redacció:

En resten exclosos el personal eventual  designat per a llocs de confiança i el personal  contractat mitjançant Plans 
d'Ocupació,  Tallers d’Ofici,  Escoles Taller,  pràctiques professionals,  Tallers  d'Ocupació i  altres projectes i  plans de 
treball a càrrec de fons propis o mitjançant subvencions, l'objecte dels quals sigui formar o fomentar la creació de llocs 
de treball. Aquest segon col·lectiu els hi serà aplicable la normativa corresponent de la legislació laboral.

I no havent-li altres assumptes a tractar, objecte de la present sessió, es dona la sessió per finalitzada, estenen-se la 
present acta, per es signada per tots els membres presents.

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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