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Dimarts, 5 de juliol de 2011

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió Paritària  
de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Puigdàlber (codi de conveni  
núm. 0816022)

Vist  l’Acta  de  la  Comissió  Paritària  de  l’Acord  regulador  de  les  condicions  de  treball  dels  empleats  públics  de 
l’Ajuntament de Puigdàlber, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 21 de desembre 
de 2010, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; 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  326/1998,  de  24  de  desembre,  de 
reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, 
de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del 
Departament de Treball, i altres normes d’aplicació,

Resolc:

—1 Disposar  la inscripció de l’Acta de la Comissió  Paritària de l’Acord regulador  de les condicions de treball  dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Puigdàlber (codi de conveni núm. 0816022) al Registre de convenis 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 (BOP) de Barcelona.

Transcripció literal del text original signat per les parts:

Acta de la Comissió Paritària de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Puigdàlber

Comissió Mixta Paritària núm.1.

A Puigdàlber, 21 de desembre de 2010, reunits d'una banda, l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Puigdàlber David 
Masdeu i  Baqués i  el  Secretari  del  mateix  Ajuntament  Eduard González Sala-Fort,  i  de l'altra  part  la delegada de 
personal de la UGT Mª Teresa Vallès en representació dels empleats públics d'aquest Ajuntament i  el Secretari  de 
Política Sindical de la Federació de Serveis Públics de la UGT-APG Jaume Carbonell i Artigas en qualitat d'assessor,  
d'acord amb allò que ve establert a l'article 6.1 del 1er Conveni col·lectiu dels Empleats Públics, signat el 22 de juliol de 
2009,

DIUEN:

Que els punts que s'acordin en aquesta Comissió Mixta Paritària s'incorporaran com acords vàlids que s'afegiran a 
l'actual Conveni col·lectiu dels Empleats Públics i es registraran a l'organisme laboral competent.

Ordre del dia:

1. Elaboració de la catalogació i valoració de llocs de treball del personal laboral funcionari (RLLT), plantilla orgànica i  
règim de  retribucions  abans de  la  seva aprovació  en  el  Ple  de  l'Ajuntament  (art.  23.1  del  Conveni  col·lectiu dels 
Empleats Públics).

2. Donar compliment dels terminis fixats a la Disposició addicional quarta del present Conveni col·lectiu i procedir a la 
publicació de la taula retributiva com un annex al present conveni.

3. Donar compliment dels terminis fixats a la Disposició addicional quarta del present Conveni col·lectiu i procedir a la 
publicació de la taula retributiva com un annex al present conveni.

En data 21 de desembre de 2010 s'acorda aprovar la valoració de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de 
Puigdàlber i tal i com ve establert a la Disposició Addicional Quarta del present conveni, s’annexarà l'esmentada taula 
retributiva i es presentarà davant l'organisme competent per a la seva publicació. C
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1. Elaboració de la catalogació i valoració de llocs de treball del personal laboral i funcionari (RLLT), plantilla orgànica i règim de retribucions abans de la seva aprovació en el Ple de  
l'Ajuntament de Puigdàlber (art. 23.1 del Conveni col·lectiu dels Empleats Públics).

Grup prof Categoria Professional Sou base CD Compl.
Desti

Compl.
Espec.

C.Productivitat Locom. Total sou
Actual mes

Total sou
Actual anual

Sou base CD Compl.
Destí

Compl.
Espec.

Compl. 
Productiv.

Gratificacions Total sou 
proposat al 

mes

Total sou
proposat 

l'any
A1 Secretari/a 1161,3 22 536,67 308,04 0 472 2478,01 34692,14 1161,30 28 876,21 680,73 0,00 0,00 2718,24 38055,36
C1 Admin. Tressorer 734,71 17 391,92 665,61 0 - 1792,24 25091,36 734,71 22 536,67 670,00 0,00 0,00 1941,38 27179,32
C2 Auxiliar administratiu/va 600,75 12 273,75 386,78 0 0 1261,28 17657,92 600,75 15 344,67 317,87 0,00 0,00 1263,29 17686,06
AP Neteja *** 548,47 12 202,85 7,14 0 0 758,46 10618,44 438.78 12 219,00 148,00 0,00 0,00 805,78 11 280,92
AP Agutzil / Peó / Manten 548,47 12 273,75 712,37 0 0 1534,59 21484,26 548,47 12 273,75 714,82 0,00 0,00 1537,04 21518,56
A2 Mestra Llar d'infants 985,89 22 536,67 101,47 0 0 1624,03 22736,42 985,89 22 536,67 104,06 0,00 0,00 1626,62 22772,68
C1 Tècnic Llar Infants 600,75 12 273,75 202,49 0 0 1076,99 15077,86 734,71 17 391,92 41,90 0,00 0,00 1168,53 16359,42

*** Aquest lloc de treball està computat sobre una jornada de treball de 30 hores setmanals.

2. La present catalogació I valoració de llocs de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Puigdàlber tindrà efectes des del 31 de desembre de 2009, sens perjudici del que es 
pugui establir per disposició legal d'aplicació obligatòria i preferent i en particular, per les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

Comissió Mixta Paritària núm.1 – 21-12-2010.

Barcelona, 12 d'abril de 2011
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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