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Divendres, 21 de gener de 2011

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les Actes de la Comissió 
Negociadora de l’Acord regulador de les condiciones de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Caldes de 
Montbui per als anys 2009-2012 (codi de conveni núm. 0815822)

Vist el text de les Actes de la Comissió Negociadora de l’Acord regulador de les condiciones 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 24 de setembre 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 2.1.a) del Reial decret 
713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 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 les Actes de la Comissió Negociadora de l’Acord regulador de les condiciones de treball 
dels empleats públics de l'Ajuntament de Caldes de Montbui per als anys 2009-2012 (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 signada 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

Representació empresarial:

Josep M. Tarruell Llurba i Albert Terré Parras (assessor).

Representació social:

Pere Roquerias Rifé (Comitè d’Empresa), Pilar Gutiérrez Luna (delegada del personal funcionari) i Vicenç Conejos Sáez 
(CCOO).

Reunides les persones esmentades a Caldes de Montbui, el 24 de setembre de 2010, a les 10.30 hores, arriben al 
següent acord:

L’Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui regula 
en el seu article 19 els complements de festivitat, nocturnitat i torn partit, entre d’altres, i l’annex de la policia local, en el 
seu article 2 els complements de nocturnitat, torn partit, plus de moto, festivitats especials i torn especial.

Per tal d’evitar que el personal cobri aquests plusos de forma incorrecta la nòmina del mes vigent, fet que dona lloc a 
regularitzacions en la nòmina del  mes següent dels empleats  afectats,  s’acorda que els  complements de festivitat, 
nocturnitat i torn partit regulats a l’article 19 de l’’Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics al servei  
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i que els complements de nocturnitat, torn partit, i plus de moto, regulats a l’article 
2 de l’Annex de la Policia Local de l’esmentat Acord de condicions, s’abonaran tots els en la nòmina de l’empleat per 
mesos vençuts.

Transcripció literal del text signat per les parts.
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Divendres, 21 de gener de 2011

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

Representació empresarial:

Josep M. Tarruell Llurba i Albert Terré Parras (assessor).

Representació social:

Pere Roquerias Rifé (Comitè d’Empresa), Pilar Gutiérrez Luna (delegada del personal funcionari) i Vicenç Conejos Sáez 
(CCOO).

Reunides les persones esmentades a Caldes de Montbui, el 24 de setembre de 2010, a les 10.30 hores, arriben al 
següent acord:

L’article 10, apartat 6 de l’Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui disposa que:

“El personal laboral no podrà iniciar las seves vacances si es troba de baixa per malaltia laboral, accident laboral o 
llicència per maternitat o paternitat, aquests dos últims regulats a l’article 11 de la Llei 8/2006.”

Que en el text de l’Acord de condicions esmentat, per error, es va fer constar personal laboral, quan es volia fer constar 
el personal (referint-se a tot el personal, tant laboral com funcionari que presta serveis a l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui.

Per tant les dues parts acorden esmenar l’article 19, apartat 6, de l’Acord de condicions, el qual queda redactat de la 
forma següent:

“Els empleats públics al servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui no podran iniciar les seves mancances si es 
troben de baixa per malaltia laboral, accident laboral o llicencia per maternitat o paternitat, aquests dos últims regulats a 
l’article 11 de la Llei 8/2006.”

Barcelona, 29 de desembre 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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