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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/4181/2008, de 27 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la pu-
blicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de 
l’empresa Patronat Municipal d’Educació de Sant Cugat del Vallès (codi de conveni 
núm. 0802022).

Vist el text de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball 
de l’empresa Patronat Municipal d’Educació de Sant Cugat del Vallès, subscrits 
el dia 17 d’abril de 2007 i el dia 24 de maig de 2007, 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.e) del Reial 
decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de 
treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegaci-
ons territorials del Departament de Treball, modiicat pel Decret 106/2000, de 6 de 
març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, 
de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes 
d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu 
de treball de l’empresa Patronat Municipal d’Educació de Sant Cugat del Vallès 
(codi de conveni núm. 0802022) al Registre de convenis dels Serveis Territorials 
del Departament de Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 27 de novembre de 2008

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del Patronat Municipal 
d’Educació de Sant Cugat del Vallès

Assistents:
Representants de l’Ajuntament/PME: Teresa Prohias (Directora Àmbit de Gestió 

de Recursos Humans), Rosa Pitarch (Cap del Servei d’Educació) i Conxa Martínez 
Llamas (Gestió RH Patronat).

Representants Comitè Personal: M. Carme Gràcia i Torres (Presidenta) i Yolanda 
Pedrero.

A la sala de Marfull de l’Ajuntament de Sant Cugat, essent les 10.30 hores del 
dia 24 de maig de 2007, es reuneix la Comissió Paritària per a la interpretació, la 
vigilància i l’estudi del 5è Conveni col·lectiu del Patronat Municipal d’Educació, 
amb el següent ordre del dia:

Punt únic:

Proposta d’equiparació de les condicions del personal no docent del PME al vigent 
Conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Cugat.

D’acord amb el que es va acordar a la reunió de la Comissió Paritària celebrada 
en data 17 d’abril, s’informa que l’esmentada Comissió s’ha reunit segons el ca-
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lendari previst i ambdues parts han abordat els punts del Conveni de l’Ajuntament 
a què es considera que podrien adherir-se les treballadores no docents del PME i 
que són els següents:

Articles del Conveni del personal laboral de l’Ajuntament que seran d’aplicació 
al personal no docent del PME

CAPÍTOL 2
Condicions de treball

Article 8: Jornada de treball
Article 9: Horari
Article 13: Vacances, Nadal i Setmana Santa
Article 14: Permisos no retribuïts
Article 15: Excedències
Article 16: Seguretat i salut laboral

CAPÍTOL 3
Condicions econòmiques

Article 17: Jubilació del personal
Article 18: Retribucions (veure article 7 Acta Comissió Paritària 17.04.07)
Article 19: Antiguitat
Article 20: Pagues extraordinàries i complement productivitat
Article 21: Complements personals
Article 22: Increments retributius
Article 23: Fons addicionals per al desenvolupament de polítiques retributives 
pròpies
Article 24: Gratiicacions extraordinàries i hores extres
Article 25: Plus festivitat, nocturnitat
Article 26: Indemnitzacions per raó del servei

CAPÍTOL 4
Relació de llocs de treball, selecció, provisió i promoció professional

Article 29
Carrera professional administrativa i promoció interna

1. Carrera administrativa horitzontal en el lloc de treball
2. Promoció interna vertical
3. Promoció interna horitzontal
4. Mobilitat interna

Article 30
Formació professional i pla de formació

CAPÍTOL 5
Condicions socioeconòmiqes

Article 31: Permisos retribuïts i reduccions de jornada
Article 32: Llicència per assistència a esdeveniments col·lectius de caràcter cientíic, 
tècnic, professional, col·legial o associatiu
Article 33: Incapacitat transitòria, indisposicions i maternitat
Article 34: Horaris especials per raó de conciliació amb la vida personal, familiar 
i laboral
Article 35: Ajuts per familiars amb discapacitat
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Article 36: Carnet de conduir
Article 37: Assegurança de responsabilitat civil i criminal i assistència jurídica
Article 38: Premis per anys de servei
Article 39: Adaptació a la jubilació
Article 40: Bestretes reintegrables
Article 41: Vestuari
Article 43: Fons social (*)
Article 44: Jubilacions o baixes voluntàries incentivades
Article 45: Règim disciplinari

1. (*) Fons social
En relació a aquest punt la Sra. Prohias proposa d’incloure una transferència de 

crèdit al pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2008. S’acorda de fer un càlcul de 
l’import que correspondria aportar per a les 5 persones de referència. En conse-
qüència aquestes treballadores gaudirien dels drets contemplats al fons social a 
partir de la data esmentada.

2. Traspàs del personal no docent a la plantilla orgànica de l’Ajuntament.
La Sra. Prohias manifesta la seva voluntat de plantejar el traspàs d’aquest personal 

no docent a la plantilla de l’Ajuntament l’any 2008.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió en la data i lloc al prin-
cipi indicats.

(09.020.159)
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