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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/637/2010, de 2 de març, per la qual s’admet el dipòsit i s’acorda la publicació de 
l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants 
d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals.

Vist el text de l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com 
a demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals, subscrit d’una part 
per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, 
i de l’altra, per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de 
Treballadors de Catalunya, en data 16 de febrer de 2010,

RESOLC:

—1 Admetre el dipòsit de l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades 
inscrites com a demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a les parts signants de l’Acord.

Barcelona, 2 de març de 2010

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocu-
pació en el marc dels plans d’ocupació locals.

Barcelona, 16 de febrer de 2010

REUNITS

D’una part, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis, que, d’acord amb l’article 133.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
tenen la consideració de representants dels interessos generals de les institucions 
de govern local que agrupen.

I, de l’altra, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de 
Treballadors de Catalunya, com a organitzacions sindicals més representatives de 
caràcter autonòmic.

I reconeixent-se ambdues parts com a interlocutors vàlids,

EXPOSEN:

Atès que una de les mesures presses en l’acord dels “30 compromisos per a l’ocu-
pació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya” és el foment de 
polítiques actives d’ocupació;

Atès que els plans d’ocupació locals desenvolupats en el conjunt de programes del 
Projecte Impuls promogut per la Generalitat de Catalunya són una política pública 
de caràcter extraordinari que pretén, d’una banda, ser una resposta immediata a 
la situació de crisi econòmica i, alhora, contribuir als fonaments del creixement 
de futur;
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Atès que els plans d’ocupació locals són una política activa d’ocupació que 
prioritzarà persones sense prestació d’atur o que estiguin a punt d’esgotar-la i que 
no hauran de disposar de les habilitats necessàries a l’inici de l’activitat, sinó que 
l’objectiu és la seva capacitació al llarg de la seva execució;

Atès que la situació actual del mercat de treball amb un elevat nombre de perso-
nes en situació d’atur requereix facilitar la incorporació del major nombre possible 
de beneficiaris/àries a les diferents polítiques actives d’ocupació, i en especial en 
aquelles que incorporen l’experiència laboral com a mesura d’inserció laboral;

Atesa la voluntat de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya 
i de les entitats locals de Catalunya d’incrementar el nombre de contractacions en 
el marc dels plans d’ocupació locals i millorar la seva qualitat;

Atès que la finalitat dels plans d’ocupació és incrementar l’ocupabilitat efectiva 
de les persones participants en el mercat de treball, i que un dels seus objectius 
principals és, per tant, proporcionar una feina a les persones que altrament tindrien 
grans dificultats per trobar-ne una, de manera que puguin adquirir experiència 
professional i millorar la seva ocupabilitat;

Atès el particular objecte del contracte de durada determinada que vehicula la 
contractació d’aquestes persones, que es destina a cobrir la realització d’actuacions 
de caràcter temporal, d’interès general i social, i de naturalesa addicional respecte 
de les actuacions habituals de les entitats que promouen els plans;

Ateses, per tant, les especificitats pròpies de les persones aturades que participen 
en aquests plans així com les particularitats derivades del propi objecte contractual, 
i tenint en compte igualment l’objectiu final de foment de l’ocupació de les dites 
persones

ACORDEN:

Primer
Establir la retribució de les persones beneficiàries d’un pla d’ocupació local, 

desenvolupat en l’àmbit territorial de Catalunya i en el marc dels programes de 
polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya, 
que siguin contractades per les entitats locals de Catalunya d’àmbit municipal i 
supramunicipal, i les seves entitats dependents o vinculades, amb la doble finali-
tat d’incentivar llur contractació així com de millorar-ne la qualitat mitjançant la 
garantia de suficiència retributiva.

Segon
Que s’acorden tres nivells retributius que es corresponen amb la següent divisió 

funcional:

Nivell 1
Personal que desenvolupa tasques de direcció de projectes:
16.800 € de retribució anual bruta.

Nivell 2
Personal que desenvolupa funcions de coordinació de tasques i/o d’equips:
15.400 € de retribució anual bruta.

Nivell 3
Personal que desenvolupa tasques d’execució:
14.000 € de retribució anual bruta.

Aquests nivells corresponen a una jornada màxima de 40 hores setmanals, adap-
table a les administracions locals, empreses i organismes públics.
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Tercer
A la finalització del contracte laboral de durada determinada, les persones be-

neficiàries dels plans d’ocupació local tindran dret a percebre una indemnització 
de quantia equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar 
vuit dies de salari per cada any de servei.

Quart
Atès el caràcter extraordinari dels plans d’ocupació locals considerats, el present 

Acord tindrà la mateixa vigència temporal que els plans locals d’ocupació desenvo-
lupats en el marc dels programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el 
Servei d’Ocupació de Catalunya iniciats l’any 2010, i només cobrirà les contracta-
cions que es realitzin, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2010, sens perjudici 
que les parts signatàries acordin la pròrroga del present Acord.

Cinquè
Les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades podran 

adherir-se al present Acord mitjançant el corresponent acord plenari.

En prova de conformitat, les parts subscriuen el present document en el lloc i 
data indicats a l’encapçalament.

Adolfo Moreno Sansano
Secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya

Josep M. Matas Babon
Secretari general de l’Associació Catalana de Municipis

Simon Rosado Sánchez
Secretari d’Acció Sindical i Política Sectorial de CCOO de Catalunya

Encarna Fernández Martínez
Secretària general de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya

(10.063.130)
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