
Dilluns, 20 de gener de 2014

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

ANUNCI de correcció d'errada a la Resolució de 2 d'agost de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de  
l'Acord de pròrroga de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Sallent  
per  al  període  14.6.2013-13.6.2014  (codi  de  conveni  núm.  08008052131995)  (Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Barcelona de 27 de novembre de 2013)

Havent observat que al text de la Resolució esmentada, tramès al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i publicat 
el 27 de novembre de 2013, manca la publicació de l'Acta de 29 d'abril  de 2008, Annex 3 de l'esmentat Acord de 
pròrroga, se'n detalla el seu contingut:

"ANNEX 3

ACORD PLUS FUNCIONARIS 2008

Assistents:

Representació empresarial:

Anna Fernandez Garcia.

Representació personal funcionari:

Antonio Herrera.

A la reunió celebrada el dia 29 d'abril de 2008, entre la regidora de personal i el delegat de funcionaris de l'Ajuntament 
de Sallent, s'arriba, de manera puntual fins a la negociació del proper Conveni col·lectiu, al següent acord:

Es modifica el punt 12.3 de l'Acord regulador de l'any 2002, quedant com segueix:

12.3 El personal de la Policia Local té dret al cobrament dels imports següents quan es treballin els diumenges i festius:

- Divendres i dilluns de Setmana Santa: 60 EUR/torn.
- Dijous i diumenge d'Enramades: 60 EUR/torn.
- Diumenge i Dilluns de Festa Major: 60 EUR/torn.
- Nadal i Cap d'any: 100 EUR/torn.
- Festiu treballat 12 h: 45 EUR/torn.
- Festiu treballat 8 h: 35 EUR/torn.
- Hores nocturnes: 9 EUR nit.

Tot amb efectes 1 de maig de 2008.

Sallent, 3 de juny de 2008."

Barcelona, 3 de gener de 2014
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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