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Dijous, 26 d'octubre de 2017

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2017, 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 15 de març de 2017, 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.

MODIFICACIÓ DE L'ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE 
L'ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX.

Assistents.

Representació de l'entitat: Susana Herrada Cortés.

Representació personal funcionari: Marcos Pérez Todolí.

Secció sindical (CCOO): Laura Suari Andreu.

Assessora de la corporació: Concepció Foraster Arespacochaga.

Secretària de la Comissió Negociadora: Isabel Rodríguez Pardillos.

A petició dels representants de l'EMD de Valldoreix, es convoca la Comissió Negociadora de l'Acord regulador de les 
condicions de treball per al personal funcionari en relació al que disposa l'article 31 i següents del Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

En reuneixen a la seu de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix el dia 15 de març de 2017, per a tractar el  
següent,

Ordre del dia:

- Modificar l'article 1, apartat 1, de l'Acord regulador de les condicions de treball per al personal funcionari de l'EMD de 
Valldoreix.
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Dijous, 26 d'octubre de 2017

D'acord amb la proposta de l'Ordre del dia,

ACORDS:

1. Atès que l'article 1, de l'Acord regulador de les condicions de treball per al personal funcionari de l'EMD de Valldoreix,  
exclou expressament d'aquest Acord al personal amb habilitació de caràcter nacional.

Atès que el personal d'habilitació de caràcter nacional que forma part de la plantilla de l'EMD és una plaça de secretaria-
intervenció, que s'accedeix a aquesta plaça a través de concurs, sense que hi hagi cap tipus de nomenament directe, i 
que es tracta d'una plaça de funcionari. Es considera oportú modificar l'article 1 per incloure el personal d'habilitació de 
caràcter nacional dins de l'Acord regulador de les condicions de treball per al personal funcionari.

Es proposa modificar l'article 1, apartat 1, de l'Acord regulador de les condicions de treball per al personal funcionari de  
l'EMD de Valldoreix, el qual quedarà redacta de la següent manera:

"1. El present Acord estableix i regula les condicions de treball del personal funcionari que presta els seus serveis a 
l'EMD de Valldoreix. S'exclou expressament del present Acord al personal eventual i al personal d'alta direcció."

2. Traslladar la proposta del punt anterior a la presidència de l'EMD als efectes de la seva aprovació i tramitació al Ple  
de la Junta de Veïns.

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

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

Barcelona, 17 de juliol de 2017
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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