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Dimecres, 9 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2016, 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 la Comissió Negociadora de Modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats  públics de l'Ajuntament  de Sant Pol  de Mar subscrit  pels  representants de l'entitat  local  i  pels dels seus 
treballadors el dia 7 d'abril de 2016, i de conformitat amb el que disposen l'article 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, 
de 30 d'octubre que aprova el Text refós de la Llei del 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 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 Ajuntament:

Montserrat Garrido Romera.

Ferran Xumetra Subirana.

Representació social:

Benet López Garcia (CCOO).

Montserrat Pujol Garcés (Comitè d'Empresa).

Joan Caballero, Joan Cid i Ester Roig (Comitè d'Empresa).

Maribel Avizanda Alvarez (delegada personal funcionari).

Secretària: Jéssica Cano del Pozo.

A Sant  Pol  de Mar,  en data 7 d'abril  de 2016,  es reuneixen  les persones esmentades,  membres de la  Comissió 
Negociadora de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, a la Sala de plens de l'Ajuntament, de 9.30 a 10.30, i s'arriba als  
següents,
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Dimecres, 9 de novembre de 2016

ACORDS:

1. Ratificar els acords adoptats per la Mesa Negociadora de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar de data 4 d'abril de 2016, i  
que modifiquen l'acord en el sentit següent:

A) Modificació article 13. Vacances anuals, punt 2.

L'article 13.2 queda redactat de la següent manera:

"2. Les vacances es gaudiran preferentment durant els mesos de juliol i agost, llevat d'aquells col·lectius que per les 
seves característiques especials necessiten un altre règim. Quan per necessitats del  servei  sigui  necessari  que un 
treballador gaudeixi les vacances totalment o parcialment fora del període comprés entre l'1 de juliol i el 31 d'agost, 
tindrà dret a una compensació d'1 dia laborable per cada 7 dies naturals de vacances fora de l'esmentada data.

El personal de la brigada que de forma voluntària no efectuï les seves vacances (22 dies) en el període comprés entre el 
15 de juny i 15 de setembre, presti servei efectiu tot aquest període i realitzi jornada partida rotatòria per setmanes se li 
compensarà a raó de 450 EUR i no obtindrà cap compensació d'altres tipus per aquest servei. Aquest import se li 
abonarà en la nòmina del mes de setembre."

B) Modificació article 6, Annex A, bossa d'hores.

L'article 6.1 i 6.3 de l'annex A queda redactat de la següent manera:

"1. S'estableix una bossa de 80 hores anuals per als agents, caporals i agents de mobilitat.

3. La realització de la jornada amb la particularitat de l'establiment d'una bossa d'hores serà compensat econòmicament 
d'acord amb el següent detall:

a. Caporal: 199,5 EUR mes (12 mensualitats).

b. Agents i agents de mobilitat: 175 EUR mes (12 mensualitats)."

C) Modificació article 22. Assistència a judicis.

L'article 22.1 de l'annex A queda redactat de la següent manera:

"1. Quan qualsevol empleat de l'Ajuntament, per raons del servei, hagi de comparèixer davant un jutjat en les seves 
hores de descans, es a dir, fora de la jornada laboral, serà compensat amb la retribució econòmica corresponent a les 
hores utilitzades, amb un mínim de 4 hores, atenent al criteri retributiu de les gratificacions per serveis extraordinaris.

La compareixença a més d'un judici el mateix dia, i davant del mateix jutjat o d'altre, sempre i quan sigui dins del mateix 
municipi,  serà compensat igualment amb un mínim de 4 hores. La compensació econòmica esmentada en l'apartat 
anterior, ja inclou les despeses de desplaçament, per tant, el treballador no tindrà dret a cap altra compensació per 
aquest motiu."

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

I, sense més assumptes a tractar, se signa l'acta en prova de conformitat.

Barcelona, 13 de setembre de 2016
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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