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Dimarts, 9 de maig de 2017

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l'Acord  
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar (codi de conveni núm.  
08015572142009)

Vist el text de l'Acord de Modificació subscrit el dia 1 de desembre de 2016, i de conformitat amb el que disposen l'article 
38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; 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 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i 
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 
289/2016,  de  30  d'agost,  de  reestructuració  del  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  i  altres  normes 
d'aplicació;

Vista  l'aprovació  expressa  de  l'Acord  per  l'òrgan competent,  segons  el  que  disposa l'article  38.3  del  Reial  decret 
legislatiu 5/2015 abans esmentat,

Resolc:

- 1. Disposar la inscripció de la Modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de 
l'Ajuntament de Sant Pol de Mar (codi de conveni núm. 08015572142009) al Registre de convenis i acords col·lectius de 
treball  en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball,  Afers Socials i  
Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

- 2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts.

MODIFICACIÓ DE L'ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE 
L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR.

Assistents:

Representació de l'Ajuntament:

Montserrat Garrido Romera.
Ferran Xumetra Subirana.
Ignacio del Olmo (assessor).

Representació social:

Emili Ramos (CCOO).
Montserrat Pujol Garcés.
Ester Roig.
Maribel Avizanda Alvarez.
Anna Baena (secretària).

Reunides les persones esmentades, membres de la Comissió Negociadora de l'Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, en data 1 de desembre de 2016, a la Sala de Plens de  
l'Ajuntament de Sant Pol de Mar,

ACORDEN:

1. Afegir nous articles a l'Annex A de condicions específiques de la Policia Local, que són els següents:

"Article 13. Nocturnitat.

Els agents de la Policia Local i els caporals de la Policia Local de Sant Pol de Mar percebran 29,38 EUR per cada 
jornada complerta efectivament treballada entre les 22.00 i les 06.00 hores. Percebran la part proporcional corresponent 
en cas de no realitzar la jornada complerta. C
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El cap de la Policia Local emetrà informe el dia 20 de cada mes amb el detall de les nits realitzades a partir del dia 20  
del mes anterior fins el dia 20 del mes en curs a efectes del seu pagament a nòmina.

Aquesta modificació tindrà efectes retroactius a l'1 de gener de 2017.

Aquest  quantitat  a  pagar  per  jornada  nocturna  realitzada  serà  actualitzada  d'acord  amb  la  Llei  de  Pressupostos 
Generals de l'Estat."

"Article 14. Festivitat.

S'entén per dia festiu aquells que el treballador té marcats com a festius en el quadrant de serveis de la Policia Local.

No es pagarà cap import en concepte de festivitats, perquè el complement específic que s'aplicarà al personal de la 
policia local a partir del 1 de gener de 2017, inclourà el fet de treballar festivitats i /o caps de setmana.

No es podrà pagar a posteriori cap import en concepte de treballar dies festius."

"Article 15. Agent de Proximitat.

Entre els agents de la Policia Local el Cap de la Policia Local designarà quins agents realitzaran les tasques d'Agent de 
Proximitat. Aquesta designació ha de contar amb l'aprovació del treballador.

Els agents de proximitat hauran de triar una de les següents jornades:

Jornada de dilluns a divendres en torn partit.

La  realització  efectiva  d'aquesta  jornada  dona  dret  a  cobrar  un  complement  per  jornada  partida  de  153,20  EUR 
mensuals (2.144,80 EUR bruts anuals).

Jornada de dimarts a dissabte en torn partit. La realització efectiva d'aquesta jornada dona dret a cobrar un complement 
per jornada partida de 275,75 EUR mensuals (3.860,50 EUR bruts anuals).

Aquesta modificació tindrà efectes retroactius a l'1 de gener de 2017.

Aquests imports seran actualitzats d'acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat."

2. Que els acords precedents formin part del contingut normatiu de l'Acord de condicions de treball del personal empleat 
de l'ajuntament de Sant Pol de Mar, als efectes legals oportuns.

3. Disposar que els acords precedents entrin en vigor l'endemà de la seva signatura.

4.  Notificar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, així com al Comitè 
d'Empresa i delegada de personal.

5. Realitzar les publicacions pertinents.

I, sense més assumptes a tractar, signen les parts en prova de conformitat en el lloc i data indicats.

Barcelona, 24 de març de 2017
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eliseu Oriol Pagès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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