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DEPARTAMENT DE POLÍTICA
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

Direcció de Serveis
Subdirecció General de Projectes 

i Expropiacions

EDICTE

Edicte de 14 de juny de 2010, pel qual es
dóna publicitat a la Resolució, de la mateixa
data, que assenyala el dia per a la redacció
de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i
els drets afectats d'expropiació per l'execució
del Pla especial per a la connexió de la xarxa
de mitjana tensió de l'estació receptora de
l'Anoia fins al polígon industrial Can Parera,
que afecta els municipis de Castellolí, la
Pobla de Claramunt i Vilanova del Camí.

Atès que s'ha publicat la relació de béns i
drets afectats per l'execució de Pla especial
per a la connexió de la xarxa de mitja tensió
de l'estació receptora de l'Anoia fins el polí-
gon industrial Can Parera, que afecta als
municipis de Castellolí, la Pobla de Clara-
munt i Vilanova del Camí, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 5532, de
23 de desembre de 2009, d'acord amb el que
estableix l'art. 56 del Reglament de 26 d'abril
de 1957, de la Llei d'Expropiació Forçosa de
16 de desembre de 1954, relació que no va
ser modificada per l'informe d'al·legacions
de 17 de febrer de 2010 de la Direcció Tèc-
nica de Sòl de l'Institut Català del Sòl, i
declarada la urgència de l'ocupació per l'A-
cord del Govern de la Generalitat de data 20
d'abril de 2010, el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques ha resolt, segons
el que preveu l'art. 52.2 de la Llei d'Expro-
piació Forçosa, assenyalar el dia 29 de juny
de 2010, a partir de les 10:30 hores, a la seu
de l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt; a
partir de les 12:00 hores, a la seu de l'Ajunta-
ment de Vilanova del Camí; i a partir de les
13:30 hores, a la seu de l'Ajuntament de Cas-
tellolí, per procedir a la redacció de les actes
prèvies a l'ocupació dels béns i els drets afec-
tats.

Aquest assenyalament es notificarà indivi-
dualment als interessats convocats, que són
els que consten a la relació exposada al tau-
ler d'anuncis de l'Institut Català del Sòl, (c.
Còrsega, 270, 5è. 08008, Barcelona), al tau-
ler d'anuncis de l'Ajuntament de Castellolí, al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament de la Pobla
de Claramunt i al tauler d'anuncis de l'Ajun-
tament de Vilanova del Camí; i es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalun-
ya, al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Bar-
celona i als diaris La Vanguardia i El Periódi-
co.

Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns
i drets afectats, personalment o representats
per una persona degudament autoritzada, i
han d'aportar els documents acreditatius de
la seva titularitat i l'últim rebut de l'Impost
sobre béns immobles que correspon al bé
afectat, podent fer-se acompanyar, a càrrec
seu, de perits o notari.

Barcelona, 14 de juny de 2010.
El Cap del Servei d'Expropiacions, Alfred

Rulló i Gómez.
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DEPARTAMENT DE TREBALL

Serveis Territorials

RESOLUCIÓ

Resolució de 10 de juny de 2010, per la
qual es disposa la inscripció i la publicació
de l'Acord de la Comissió negociadora de
l'Acord regulador de les condicions de treball
dels empleats públics de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui (codi de conveni núm.
0815822).

Vist l'Acord de la Comissió negociadora
de l'Acord regulador de les condicions de
treball dels empleats públics de l'Ajuntament
de Caldes de Montbui, subscrit pels represen-
tants de l'empresa i pels dels seus treballa-
dors el dia 17 de març de 2010, i d'acord
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, en relació amb el que esta-
bleix la disposició final 1.2 de la Llei orgàni-
ca 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindi-
cal; el Decret 326/1998, de 24 de desembre,
de reestructuració de les delegacions territo-
rials del Departament de Treball, modificat
pel Decret 106/2000, de 6 de març, de rees-
tructuració parcial del Departament de Tre-
ball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre,
de reestructuració del Departament de Tre-
ball, 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 esmen-
tada,

RESOLC:

- 1 Disposar la inscripció de l'Acord de la
Comissió negociadora de l'Acord regulador
de les condicions de treball dels empleats
públics de l'Ajuntament de Caldes de Mont-
bui (codi de conveni núm. 0815822) al
Registre de convenis dels Serveis Territorials
del Departament Treball a Barcelona.

- 2 Disposar que el text esmentat es publi-
qui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP)
de Barcelona.

Transcripció literal del text original signat
per les parts:

ACORD DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE
L'ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE
TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT
DE CALDES DE MONTBUI

Acord de la comissió de seguiment:
núm.2/2010

A 17 de març de 2010, a les 9.30 h:
Assistents

Representació social:
Comitè d'Empresa:
Sr. Pere Roqueñas Rifé.
Sr. Jaume Vives Rodríguez.
CCOO: Sr. Vicenç Conejos Sáez.
Representació per part de l'Ajuntament:
Regidor de règim intern: Sr. Josep M.

Tarruell Llurba.
Assessor: Sr. Albert Terré Parras.

Fets
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El dia 6 de març de 2009, l'Ajuntament de
Caldes de Montbui i els representants dels
treballadors esmentats a la part superior, van
signar un preacord de l'acord de condicions
de treball del personal de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui, on el punt d'ajuda a fills
fins els 6 anys d'edat va quedar redactat de la
següent manera:

f) Per la manutenció de cada fill menor de
6 anys una quantitat anual de 173,56 EUR.

Durant la negociació es va proposar per
part dels representants dels treballadors una
regulació d'aquest punt més beneficiosa pels
empleats públics, ja que es proposava
ampliar fins als 16 anys l'ajuda i per aquest
motiu es parlava d'ajuda escolar i no de
manutenció. Finalment aquesta proposta va
ser desestimada per l'Ajuntament però es va
incorporar al text definitiu de l'Acord com
ajuda escolar.

És per tot això que adoptem els següent
acords:

1. Redactar de nou el punt f) de l'article 24
de l'acord de condicions de treball del perso-
nal de l'Ajuntament de Caldes de Montbui de
la manera següent:

f)Prestació econòmica per als empleats
amb filles i fills a càrrec, per import de
173,56 EUR anuals.

2. Els imports de la prestació econòmica
s'atorgaran de forma proporcional en funció
del mes de naixement de l'infant, de l'adop-
ció, tutela o acolliment, i del mes en el que
la filla o el fill compleixi els 6 anys d'edat.

3. La primera vegada que es sol·liciti la
prestació s'haurà de presentar la documenta-
ció que demostri fefaentment la
paternitat/maternitat del fill/a en qüestió.

4. Un cop presentada la documentació el
primer any, no caldrà tornar-la a presentar i
la prestació s'abonarà automàticament fins
que la filla o fill compleixi els sis anys d'e-
dat.Caldes de Montbui, 17 de març de 2010.

Per l'empresa, Josep M. Tarruell LLurba.
Pel Comitè d'empresa, Pere Roqueries Rifé.
Jaume Vives Rodríguez.

PROPOSTA DEL REGIDOR DE RÈGIM INTERN AL PLE
DE L'AJUNTAMENT

Identificació de l'expedient
Expedient de Recursos Humans, relatiu a

la modificació de l'article 24, apartat f) de
l'Acord de Condicions de Treball Comunes
dels Empleats Públics de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui.
Fets

Mitjançant acord de la Comissió de Segui-
ment número 2/2010 de 17 de març, de l'A-
cord de Condicions del Treball Comunes dels
Empleats Públics de l'Ajuntament de Caldes
de Montbui, es va modificar l'article 24,
apartat f) en la forma que consta en l'esmen-
tat acord de la comissió de seguiment que
s'adjunta a aquesta proposta.
Fonaments de dret

D'acord amb el que disposen els articles

31 i següents de la Llei 7/2007 de 12 d'abril,
per la qual s'aprova l'Estatut Bàsic del Emple-
ats Públics, així com el que disposa l'article 5
de l'Acord de Condicions de Treball Comu-
nes dels Empleats Públics de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui.
Conclusions

En conseqüència formulo al Ple, previ el
dictamen de la Comissió Informativa de les
matèries de Competència del Ple, la següent:
Proposta d'acord

Primer. - Aprovar "la modificació de l'arti-
cle 24, apartat f) de conformitat amb l'acord
de la Comissió de seguiment número 2/2010,
de 17 de març, que s'adjunta a aquesta pro-
posta."

Segon. - Trametre còpia de l'Acord, així
com de l'acta de la Comissió de Seguiment
número 2/2010, de 17 de març, al Departa-
ment de Treball de la Generalitat de Catalun-
ya, pel seu degut registre i publicació.

Caldes de Montbui, 13 de maig de 2010.
El Regidor de règim intern, Josep M.

Tarruell LLurba.
Barcelona, 10 de juny de 2010.
La Directora dels Serveis Territorials a Bar-

celona, Raquel Calveras Augé.

062010003271
A

Serveis Territorials

RESOLUCIÓ

Resolució de 10 de juny de 2010, per la
qual es disposa la inscripció i la publicació
de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any
2009 i de revisió salarial per a l'any 2010 del
Conveni col·lectiu de treball de l'empresa
Cespa, SA (servei de recollida de residus de
Caldes de Montbui) (codi de conveni núm.
0815141).

Vist el text de l'Acord de revisió de l'IPC
per a l'any 2009 i de revisió salarial per a
l'any 2010 del Conveni col·lectiu de treball
de l'empresa Cespa, SA (servei de recollida
de residus de Caldes de Montbui), subscrit
pels representants de l'empresa i pels dels
seus treballadors el dia 28 de maig de 2010, 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.b) 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
delegacions territorials del Departament de
Treball, modificat 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'a-
plicació,

RESOLC:

- 1 Disposar la inscripció de l'Acord de
revisió de l'IPC per a l'any 2009 i de revisió
salarial per a l'any 2010 del Conveni col·lec-
tiu de treball de l'empresa Cespa, SA (servei
de recollida de residus de Caldes de Mont-
bui) (codi de conveni núm. 0815141) al
Registre de convenis dels Serveis Territorials
del Departament de Treball a Barcelona.

- 2 Disposar que el text esmentat es publi-
qui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP)
de Barcelona.

Transcripción literal del texto original fir-
mado por las partes:

ACUERDO DE REVISIÓN DE L'IPC PARA EL AÑO
2009 Y DE REVISIÓN SALARIAL PARA EL AÑO 2010
DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA
EMPRESA CESPA, SA (SERVICIO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS DE CALDES DE MONTBUI)

Asistentes
Representación social:
- CCOO: Don Raúl Navarlaz.
- Asesor: Don Antonio Tejeo Gavilán.
Representación empresarial:
- Doña Sonia Solé i Sabaté, representante

legal de la empresa CESPA, SA, en su condi-

ción de gerente.
- Asesora Matilde Gonzalo López.
En Caldes de Montbui, a 28 de mayo de

2010, siendo las 16.00 h, reunidos los com-
parecientes citados arriba, se reúnen a los
efectos de proceder a la aprobación y firma
de las tablas salariales definitivas del Conve-
nio colectivo correspondientes a 2009 y
tablas salariales provisionales de 2010.

Que como cuestión previa se expone por
la parte social que la reclamación efectuada
por el trabajador don F.J. Almahano López,
en relación al percibo del complemento
adpersonam en la paga extra de septiembre,
no se halla resuelta y que la misma se halla
pendiente de juicio ante el Juzgado de lo
Social.

Que a los efectos de no perjudicar al resto
de la plantilla en la aplicación de los aumen-
tos pactados en el Convenio colectivo,
ambas partes llegan a los siguientes acuer-
dos:

1. Aprobar y firmar las tablas salariales
definitivas 2009 que se anexan al presente y
las provisionales 2010 y que constan de 2
folios de papel común, con la salvedad del
desacuerdo en el importe de la paga extra de
septiembre del Sr. Almahano, que será objeto
del correspondiente pleito en reclamación de
cantidad instado por el propio trabajador.

2. Tramitar copia de la presente acta y sus




