
Dimecres, 5 de juliol de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vic

EDICTE

Per acord del Ple Municipal en sessió de data 07.06.17 es va aprovar la modificació de l'art. 16.1.1.a) i la correcció del  
redactat de l'anunciat de l'art. 16.1.1.g) del conveni de personal laboral de l'Ajuntament de Vic i els seus organismes 
autònoms, tal i com segueix:

- Aprovar la modificació de l'art. 16.1.1.a) del Conveni de personal laboral de l'Ajuntament de Vic i els seus Organismes 
Autònoms, en relació al permís retribuït per assumptes particulars, tal i com s'indica a continuació:

Allà on diu:

"El personal de la guàrdia urbana tindrà inclosos dins de quadrant els dies d'assumptes propis que li corresponguin 
llevat tres que seran de lliure elecció."

Passa a dir:

"El personal de la guàrdia urbana gaudirà a lliure elecció els dies que els hi correspongui, llevat de tres, que seran 
inclosos dins de quadrant."

- Aprovar la correcció del redactat de l'anunciat de l'art. 16.1.1.g), tal com s'indica a continuació:

Allà on diu:

g) Permís per lactància d'un fill menor de 12 anys.

Ha de dir:

g) Permís per lactància d'un fill menor de 12 mesos.

Es fa constar que s'exposa al públic al públic l'expedient aprovat amb els seus antecedents durant quinze dies hàbils  
comptats a partir del següent al de la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En 
l'esmentat termini, qualsevol persona interessada podrà examinar-lo i presentar les reclamacions en contra que s'ajustin 
a dret.

Transcorregut el termini sense que s'hagin interposat reclamacions, es considerarà definitivament aprovat.

Vic, 14 de juny de 2017
La secretària, Maria Pilar Lobera Calvo

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