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nada partida (según el precio que cada año
aplique el restaurante Les Massotes). Dicho
importe quedará reflejado en el anexo III.

5. En compensación de los gastos de des-
plazamiento, los conceptos reconocidos

como garantía salarial (disposiciones transito-
rias convenio 2002-2004) serán, desde uno
de Enero de 2010:

1.- Personal procedente de Barcelona,
Hospitalet, Sabadell, San Cugat, etc., la canti-

dad de 23,93 EUR mensuales.
2.- Personal procedente de Viladecans, la

cantidad de 39,15 EUR mensuales.
3.- Resto del personal, no procede.

ANEXO 1#

TABLAS SALARIALES 2010#

Titulados, Mandos intermedios y asimilados#

§ Grupos profesionales§ Salario Convenio anual§ #

8§ Ingenieros superiores§ entrada§ 24.700,00#
§ § año 1§ 25.962,00#
§ § año 2§ 27.289,00#
§ § año 3§ 28.683,00#
§ § valor desarrollo§ 30.151,82#
7§Licenciados§ Entrada§ 21.100,00#
§ Ingenieros técnicos, Peritos§ año 1§ 22.417,00#
§ Maestros industriales§ año 2§ 24.045,00#

§ Grupos profesionales§ Salario Convenio anual§ #

§ Jefe de 1ª administrativo y de organización§año 3§ 25.790,00#
§ § Año 4§ 27.662,00#
§ § Valor desarrollo§ 29.670,42#
6§ Jefe de 2ª administrativo, Jefe de 

organización, Delineante proyectista y 
Encargados (no incluidos en Grupo 5 A)§

§ 29.063,70#

Anual: 14 pagas (12 meses + 2 pagas extras)#
#

ANEXO II#

TABLAS SALARIALES 2010#
Técnicos Administrativos y personal de producción#

Grupo 
Profesional§

Salario 
Convenio 

A§

Salario 
Convenio 

B§
Plus Convenio 

Anual§ Total anual#
§ § § B§ A§ B§ A#

5A§ 27.260,69§27.070,05§ 901,52§ 1.803,04§ 27.971,57§29.063,73#
5B§ 24.306,77§24.116,14§ 901,52§ 1.803,04§ 25.017,66§26.109,81#
4A§ 22.492,83§22.302,20§ 901,52§ 1.803,04§ 23.203,72§24.295,87#
4B§ 20.614,30§20.423,68§ 901,52§ 1.803,04§ 21.325,20§22.417,34#
3§ 19.629,68§19.439,06§ 901,52§ 1.803,04§ 20.340,58§21.432,72#

Grupo 
Profesional§

Salario 
Convenio 

A§

Salario 
Convenio 

B§
Plus Convenio 

Anual§ Total anual#
§ § § B§ A§ B§ A#

2§ 18.399,62§18.208,99§ 901,52§ 1.803,04§ 19.110,51§20.202,66#
Pagos: 
Salario Convenio: 14 pagas 
Plus Convenio: 12 pagas#
#

ANEXO III

TABLAS SALARIALES 2010

A) Pluses, compensaciones 2010, 2011 y
2012

2010
Plus vinculación (por cada quinquenio)
Anual: 407,73
Pagos: 12 meses + 2 pagas
Plus nocturno o festivo
Dia: 26,73
Hora trabajo: 3,34 EUR

B) Horas extras y ordenación jornada 2010

Grupo Profesional§ Precio Hora 2010#

5A y 5B§ 20,60#
4A y 4B§ 17,82#
3 y 2§ 16,25#

C) Ticket restaurante
EL importe del ticket restaurante será de

9,0 EUR por día de jornada partida
D) Garantia salarial 2009

1. Personal procedente de Viladecans:
39,15 EUR

2. Personal procedente de Barcelona, Hos-
pitalet, Sabadell y San Cugat: 23,93 EUR

3. Resto de personal y nuevas incorpora-
ciones no procede pago.
E) Otros conceptos

Prima de 8,24 EUR por día completo de
trabajo en el exterior (BU3442S y
BU3442G2)

Barcelona, 16 d�abril de 2010.
La Directora dels Serveis Territorials a Bar-

celona, Raquel Calveras Augé.

062010002338
A

Serveis Territorials

RESOLUCIÓ

Resolució del de 24 de març de 2010, per
la qual es disposa la inscripció i la publicació
de l�Acord d�adhesió de l�Institut Barcelona
Esports a l�Acord de condicions de treball
comunes dels empleats públics de l�Ajunta-
ment de Barcelona (codi de conveni núm.
0816222).

Vist el text de l�Acord d�adhesió de l�Insti-

tut Barcelona Esports a l�Acord de condicions
de treball comunes dels empleats públics de
l�Ajuntament de Barcelona, subscrit pels
representants de l�empresa i pels dels seus
treballadors el dia 25 de maig de 2009, i de
conformitat amb el que disposen els articles
90.2 i 3, i 92.1 del Reial decret legislatiu
1/1995, de 24 de març, pel qual s�aprova el
Text refós de la Llei de l�Estatut dels treballa-
dors; l�article 2.b) del Reial decret
1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i
dipòsit de convenis 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 reestruc-
turació 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�Acord d�ad-
hesió de l�Institut Barcelona Esports a l�Acord
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de condicions de treball comunes dels
empleats públics de l�Ajuntament de Barcelo-
na (codi de conveni núm. 0816222) al Regis-
tre de convenis dels Serveis Territorials del
Departament de Treball a Barcelona.

- 2 Disposar que el text esmentat es publi-
qui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP)
de Barcelona.

Transcripció literal del text original signat
per les parts:

Acord d�adhesió de l�Institut Barcelona
Esports a l�Acord de condicions comunes
dels empleats públics de condicions comu-
nes dels empleats públics de l�Ajuntament de
Barcelona
Assistents

Per la part empresarial:
Sr. Sergi Pujalte García, Gerent de l�Institut

Barcelona Esports.
Per la part social:
Sr. Antoni Camps i Campos.
Sra. Eulàlia Dordal i Culla.
Sr. José A. Gallardo i Martínez.
Sra. Isabel Jiménez Tremoya.
Sra. Mercè Jofra i Company.
Sr. Xavier Martín i Masip.
Sr. Francesc Mateo Díaz.
Sra. Mercedes Navarro i Martorell.
Sr. Miguel Pérez i Otin.
Sr. José Tomas Rubi i Massot.
Sr. Francesc Terrón i Cusí.
Sr. Ramón Vancells i Royo.
Sr. Julio Ventura i Puga.
Reunits els esmentats al marge, a Barcelo-

na 15 de març de 2010, signen el següents
acords:

Primer. Acord d�adhesió
D�acord amb l�establert en els articles 92.1

de l�Estatut dels Treballadors, atès l�establert
en la Clàusula Preliminar Sisena de l�Acord
de condicions de treball comunes dels
empleats de l�Ajuntament i la Clàusula Preli-
minar Segona de l�Annex de condicions
específiques del personal laboral de l�Ajunta-
ment s�acorda adherir-se a l�Acord de condi-
cions de treball comunes dels empleats de
l�Ajuntament de Barcelona i l�Annex de con-
dicions de treball específiques del personal
laboral, per al període 2008-2011.

L�adhesió a l�Acord de condicions de tre-
ball comunes dels empleats de l�Ajuntament
de Barcelona i Annex de condicions específi-
ques de personal laboral, comporta l�aplica-
ció a tot el personal adherit dels mecanismes
d�accés, promoció i mobilitat orgànica i fun-
cional previstos en l�Acord, tot i que, mit-
jançant la corresponent comissió negociado-
ra pugui dur-se a terme la introducció d�a-
cords complementaris en forma d�Annexos.
Segon. Àmbit funcional i personal

L�acord i annex serà d�aplicació als treba-
lladors contractats en règim laboral de l�Insti-
tut Barcelona Esports. En resten exclosos el
personal eventual de confiança i d�assessora-
ment especial així com els laborals que
desenvolupin llocs de treball amb comple-
ment de destinació 28 o superior. En aquests
casos serà d�aplicació, per analogia el règim
de condicions de treball propi dels empleats
públics, d�acord amb les seves condicions
Tercer. Àmbit temporal

L�àmbit temporal de vigència i les condi-
cions de pròrroga i denúncia, seran els esta-
blerts en la Clàusula Preliminar tercera de
l�Acord de condicions de treball comunes
dels empleats de l�Ajuntament i la Clàusula
Preliminar Segona de l�Annex de condicions
específiques del personal laboral de l�Ajunta-
ment.
Quart. Comissió paritària de seguiment

En el termini de quinze dies des de la sig-
natura de l�acord d�adhesió es constituirà una
comissió de seguiment paritària formada pels
representants de l�Institut Barcelona Esports i
de les organitzacions sindicals signants. La
comissió tindrà com a funcions principals:

- Vigilar el compliment concret d�allò que
s�ha pactat.

- Conèixer i resoldre els conflictes derivats
de l�aplicació i interpretació dels Acords.

- Igualment en cas que s�acordi la intro-
ducció d�un Annex que reguli les peculiari-
tats del personal de l�Institut Barcelona
Esports, la comissió vetllarà per l�aplicació
correcta d�aquest en coherència i harmonia
amb l�Acord de condicions de treball comu-
nes dels empleats de l�Ajuntament i l�Annex
de condicions específiques del personal labo-
ral de l�Ajuntament.

Barcelona, 24 de març de 2010.
La Directora dels Serveis Territorials a Bar-

celona, Raquel Calveras Augé.

062010002339
A

Serveis Territorials

RESOLUCIÓ

Resolució de 14 d�abril de 2010, per la
qual es disposa la inscripció i la publicació
de l�Acord regulador de les condicions de
treball dels empleats públics de l�Ajuntament
d�Esparreguera per al periode 9.02.2010-
31.12.2011 (codi de conveni núm.
0816262).

Vist l�Acord regulador de les condicions
de treball dels empleats públics de l�Ajunta-
ment d�Esparreguera, subscrit pels represen-
tants de l�empresa i pels dels seus treballa-
dors el dia 9 de febrer de 2010, i d�acord
amb el que disposen l�article 38.6 de la Llei
7/2007, de 12 d�abril, de l�Estatut bàsic de
l�empleat públic, en relació amb el que esta-
bleix la disposició final 1.2 de la Llei orgàni-
ca 11/1985, de 2 d�agost, de llibertat sindi-
cal; el Decret 326/1998, de 24 de desembre,
de reestructuració de les delegacions territo-
rials del Departament de Treball, modificat
pel Decret 106/2000, de 6 de març, de rees-
tructuració parcial del Departament de Tre-
ball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre,
de reestructuració del Departament de Tre-

ball, i altres normes d�aplicació;
Vista l�aprovació expressa de l�Acord per

l�òrgan competent, segons el que disposa
l�article 38.3 de la Llei 7/2007 abans esmen-
tada,

Resolc:
- 1 Disposar la inscripció de l�Acord regu-

lador de les condicions de treball dels emple-
ats públics de l�Ajuntament d�Esparreguera
per al periode 9.02.2010-31.12.2011 (codi
de conveni núm. 0816262) al Registre de
convenis dels Serveis Territorials del Departa-
ment Treball a Barcelona.

- 2 Disposar que el text esmentat es publi-
qui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP)
de Barcelona.

Transcripció literal del text original signat
per les parts.

Acord de condicions de treball dels
empleats públics de l�Ajuntament d�Esparre-
guera pel període 9 de febrer de 2010 al 31
de desembre de 2011.

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS

Article 1. Definició de les parts
Aquest acord ha estat negociat entre els

representants de l�Ajuntament d�Esparreguera
i dels seus organismes autònoms i la repre-

sentació sindical del mateix Ajuntament i
dels seus organismes autònoms.
Article 2. Àmbit territorial i funcional

Les normes contingudes en acte Acord són
d�aplicació a tots els centres de treball de l�A-
juntament d�Esparreguera i dels seus Organis-
mes Autònoms Municipals existents actual-
ment o que es creïn en el futur, ubicats a la
vila d�Esparreguera o en l�àmbit territorial del
seu municipi.
Article 3. Àmbit personal

El present Acord de condicions serà d�apli-
cació a tot el personal al servei de l� Ajunta-
ment d� Esparreguera llevat del personal
eventual i directiu professional que restaran
exclosos.

També serà d�aplicació a tot el personal
dels Organismes Autònoms de l� Ajuntament
d� Esparreguera, llevat d�aquelles matèries
que, específicament, s�acordin a les correspo-
nents meses sectorials i quedin regulades
expressament en els annexos d�aquest
acord/conveni.

Aquest Acord tindrà la validesa de conveni
col·lectiu pel personal laboral i d�acord de
condicions de treball pel personal funcionari.
Article 4. Vigència temporal




