
Dijous, 30 de setembre de 2010

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió  
Negociadora de l’Acord regulador de les condicions de treball  dels empleats  públics de l'Ajuntament de Caldes de 
Montbui (codi de conveni núm. 0815822)

Vist el text de l’Acta de la Comissió Negociadora de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 31 de 
maig 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.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 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 Negociadora de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats públics de l'Ajuntament de Caldes de Montbui  (codi de conveni núm. 0815822) al Registre de convenis dels 
Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts

ACTA DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS 
EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

Assistents

Per la representació empresarial:
Josep M. Tarruell Llurba i Albert Terré Parras
Pel Comitè d’Empresa:
Pere Roquerias Rife, Josep Velasco Torres i  Vicenç Conejos Sáez (CCOO)

Reunides les persones esmentades a Caldes de Montbui, el 31 de maig de 2010, a les 9.30 hores, s’arriba a l’acord únic 
següent:

Degut a les diferents interpretacions que s’han donat sobre el permís per la intervenció quirúrgica d’un familiar sense 
hospitalització i la documentació que cal presentar per justificar aquest fet, s’acorda la inclusió a l’Acord de condicions 
de treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 2009-2012, el permís següent:

1. S’atorgarà permís per intervenció quirúrgica sense hospitalització, que requereixi repòs domiciliari, de familiars fins al 
segon grau de consanguinitat o afinitat.

2. El permís serà de 2 dies laborables, 4 dies laborables si la intervenció es produeix fora de la província de Barcelona, i 
fins a 6 dies excepcionalment.

3. La documentació a presentar serà la següent:

- justificant de la intervenció quirúrgica sense hospitalització del familiar.

- document o protocol mèdic on es comuniqui al pacient que haurà de guardar repòs domiciliari.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca l’acta en lloc i data esmentats.

Barcelona, 14 de setembre de 2010
La directora dels Serveis Territorials a Barcelona, Raquel Calveras Augé

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