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Dimecres, 7 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l'Acord  
regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (codi  
de conveni núm. 08011632132001)

Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociadora de Modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball del 
personal funcionari de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix subscrit pels representants de l'entitat local i 
pels dels seus treballadors el dia 13 d'octubre de 2015, 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 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament 
d'Empresa i Coneixement, el Decret 63/2015, de 28 d'abril, 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  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 del personal funcionari de 
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (codi de conveni núm. 08011632132001) al Registre de convenis i 
acords  col·lectius  de  treball  en  funcionament  amb  mitjans  electrònics  dels  Serveis  Territorials  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.

ACORD DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL 
PERSONAL FUNCIONARI DE L'ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX.

Assistents.

Representació de l'Entitat:

Susana Herrada Cortés.
Xavier Gavaldà Carbonell.

Representats dels treballadors:

Lluis Pérez Sarmiento (representant del personal funcionari).
Juan José Cortés García (representant del personal laboral).

Assessora de la corporació: Concepció Foraster Arespacochaga.
Secretària de la Comissió Negociadora: Isabel Rodríguez Pardillos.

Secció Sindical (CCOO).

Mª Josep Tuyà Manzanera.

A  petició  dels  representants  dels  treballadors,  es  convoca  la  Comissió  Negociadora  del  Conveni  col·lectiu  de  les 
condicions de treball per al personal laboral en relació al que disposa l'article 2 del Reial decret llei 10/2015, de 11 de 
setembre, on disposa la modificació de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
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Dimecres, 7 de setembre de 2016

Es reuneixen les persones esmentades el 13 d'octubre de 2015 a la seu de l'Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix per tractar el següent ordre del dia:

I. Modificació de l'article 9, apartat 1; l'article 10, apartat A) subapartat p); i incorporació del subapartat q) del mateix 
article 10 apartat A) de l'Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'EMD de Valldoreix.

II. Incorporació de la Disposició final segona.

D'acord amb la proposta de l'ordre del dia, s'arriba als següents:

ACORDS:

1. Proposar modificar l'article 9, apartat 1, i l'article 10, apartats p) i q), de l'Acord de condicions de treball del personal 
funcionari de l'EMD de Valldoreix per als anys 2014-2017, els quals queden redactats de la següent manera:

- Article 9. Vacances.

"1. Tot el personal té dret a unes vacances retribuïdes d'una durada de 22 dies hàbils anuals per cada any de servei  
actiu, o la part proporcional que correspongui quan el temps de treball efectiu sigui inferior a l'any, així com en els casos 
de reducció de jornada o jornada parcial. A aquests efectes, els dissabtes es consideraran inhàbils.

El personal a partir que compleixi els 15 anys de servei, tindrà dret a les següents vacances retribuïdes:

Es tindrà dret a 23 dies de vacances a l'any quan es tinguin 15 anys de servei.
Es tindrà dret a 24 dies de vacances a l'any quan es tinguin 20 anys de servei.
Es tindrà dret a 25 dies de vacances a l'any quan es tinguin 25 anys de servei.
Es tindrà dret a 26 dies de vacances a l'any quan es tinguin 30 anys de servei."

- Article 10. Permisos i llicències.

A) Permisos retribuïts.

"p) El permís per assumptes personals de què disposa el personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord, és de 6 
dies per cada any complert de servei, o la part proporcional que correspongui quan el temps de treball efectiu sigui  
inferior a l'any, així com en els casos de reducció de jornada o jornada parcial, en aquests supòsits el càlcul de la  
equivalència del gaudi d'aquest permís s'haurà de computar en hores i no en jornades.

Aquest permís de 6 dies es pot gaudir en jornades complertes o bé en hores.

La concessió d'aquest permís, que no requereix justificació, queda subjecte a les necessitats del servei en tot moment. 
El període de gaudiment de permís per assumptes personals és el comprès entre l'1 de gener al 31 de desembre del  
mateix any (article 48. K EBEP)."

- Article 10. Permisos i llicències.

A) Permisos retribuïts.

"q) El permís personal per antiguitat de què disposa el personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord, és de dos 
dies addicionals de permís per assumptes personals al complir el sisè trienni, incrementant-se, en un dia addicional per 
cada trienni complert a partir del vuitè.

Excepte el permís per assumptes personal establert en el punt p) i q), la resta de permisos i llicències que es relacionen 
requeriran de document justificatiu del permís sol·licitat."

2. Proposar incorporar la Disposició final segona, amb el següent redactat:

"Disposició final segona.

L'entrada en vigor dels dies de vacances per antiguitat i d'assumptes personals per antiguitat s'estableix amb efectes del 
dia 19 de novembre de 2015. C
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Dimecres, 7 de setembre de 2016

Excepcionalment pels dies corresponents a l'any 2015 es podran gaudir fins el 31 de març de 2016."

3. Proposar trametre aquest acord als Serveis Territorials del Departament d'Empreses i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, per la seva revisió en compliment del control de legalitat, i si s'escau la seva inscripció al Registre i posterior 
publicació.

Vist que no hi ha més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió.

De tot això s'estén la present acta, del contingut de la qual, com a secretària, dono fe del lloc i la data indicats.

Barcelona, 4 de juliol de 2016
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Coneixement (en virtut de la Disposició 
transitòria tercera del Decret 98/2016, de 19 de gener), Eliseu Oriol Pagès

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