
1

Dimecres, 6 de maig de 2015

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió  
Negociadora de Modificació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de  
Collbató (codi de conveni núm. 08015862142009)

Vist el text de l’Acord de la Comissió Negociadora de Modificació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Collbató subscrit pels representants de l’entitat local i pels dels seus treballadors el 
dia 23 de gener de 2015, i d’acord amb el que disposen l’article 38 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’Acord de la Comissió Negociadora de Modificació de l’Acord regulador de les condicions 
de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Collbató (codi de conveni núm. 08015862142009) 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 signat per les parts:

ACORD DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS 
DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE COLLBATÓ.

Assistents.

Representació empresarial:

Salvador Valls Cuello
Carles Font Llobregat (assessor)

Representació social:

Daniel Sanchez Garcia (SPPM-Cat)
Blasina Ramírez Benítez (UGT)
Gabriel Ramírez Benítez (UGT)
Montse Clavell Jimenez (SPPM-Cat.)
Oscar Grinó Barros (assessor UGT)

Reunides les persones esmentades, a la vila de Collbató, a divendres 23 de gener de 2015, es reconeixen com a 
interlocutors vàlids per a la negociació de les condicions de treball del personal funcionari i el Conveni de treballadors 
laborals de l’Ajuntament i, en virtut del que disposa l’article 34 i 35 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (EBEP), d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal 
al servei de les administracions públiques i art. 87 de l’Estatut dels treballadors sens perjudici dels preceptes de l’EBEP 
que expressament els són d’aplicació, en aquest acte,

EXPOSEN:

Que desprès de la sessió de negociació per a la modificació de l’article 2 de l’actual Acord, relatiu a l’àmbit personal,  
aplicable al personal funcionari i al personal laboral al servei de l’Ajuntament, han arribat a un text, fruit de les mútues C
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cessions i contraprestacions, el qual han aprovat, de mutu acord, de forma expressa, de manera que el contingut de 
l’article 2 de l’actual acord de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Collbató és:

"2. Àmbit personal.

El present Acord serà d’aplicació a tot el personal que presti  serveis a l’Ajuntament de Collbató. Estan exclosos el 
personal eventual i el personal laboral d’alta direcció.

També  queden  exclosos  de  l’aplicació  del  present  Acord  el  personal  temporal  que  sigui  nomenat  o  contractat 
conseqüència  del  desenvolupament  de Plans d’Ocupació  subvencionats  per  altres  entitats  o  organismes,  així  com 
conseqüència de Plans d’Ocupació local subvencionats per recursos propis.

Aquesta  exclusió,  prevista  a  l’apartat  anterior  que  afecta  al  personal  nomenat  o  contractat  conseqüència  del 
desenvolupament de Plans d’Ocupació, només afecta a les condicions econòmiques, previstes al capítol III de l’Acord 
de Condicions,  i  especialment les previstes al catàleg retributiu vigent,  de manera que les condicions econòmiques 
d’aquest col·lectiu es regularan a l’Annex I d’aquest Acord."

I, s’introdueix un Annex 1, amb el següent contingut:

"Annex I:

El personal nomenat o contractat conseqüència del desenvolupament de Plans d’Ocupació, exclòs de l’aplicació de les 
condicions  econòmiques,  previstes  al  capítol  III  de  l’Acord  de  condicions,  i  especialment  les  previstes  al  catàleg 
retributiu vigent, com es preveu a l’article 2 del present Acord, com a mínim tindran dret a una retribució mensual bruta 
de 850,00 EUR. Aquest import podrà millorar-se mitjançant negociació col·lectiva."

I perquè així consti, signen en el lloc i data esmentats en el començament.

Barcelona, 26 de març de 2015
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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