
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

20 / 7 / 2009Núm. 172 / Pàg. 56

PLANTILLA DE PERSONAL#

§ Grup§ Places§ Vacants§ A extingir#

FUNCIONARIS§ § § § #

Secretari-interventor§ A1§ 1§ 1§ -#

Total funcionaris§ § 1§ 1§ -#

LABORAL: INDEFINITS A TEMPS COMPLET§ § § § #

Tècnics superiors§ A1§ 2§ -§ -#
Tècnics mitjans§ A2§ 2§ -§ -#

Educadora§ A2§ 1§ -§ #

Administratius / Educadores§ C1§ 3§ 2§ -#

Auxiliars administratius§ C2§ 3§ -§ 1#

Personal d'oficis § C2§ 4§ -§ -#

Personal d'oficis no qualificats i neteja§ E§ 7§ 1§ -#
Totals laborals indefinits a temps complet§ § 22§ 3§ 1#

LABORAL: INDEFINITS A TEMPS PARCIAL§ § § § #

Auxiliars administratius§ C2§ 1§ -§ -#
Personal d'oficis no qualificats i neteja§ E§ 1§ -§ 1#
Totals laborals indefinits a temps parcial§ § 2§ -§ 1#

LABORAL: EVENTUAL A TEMPS COMPLET§ § § § #

§ Grup § Places§ Vacants§ A extingir#

Tècnics mitjans§ A2§ 3§ 1§ -#

Educadores / Aux. Educadores§ C1§ 5§ -§ -#

Auxiliars administratius§ C2§ 6§ 1§ -#

Personal d'oficis § C2§ 6§ 1§ -#

Personal d'oficis no qualificats i neteja§ E§ 4§ 1§ -#
Totals laborals eventual a temps complet§ § 24§ 4§ -#

LABORAL: EVENTUAL A TEMPS PARCIAL§ § § § #

Tècnics mitjans§ A2§ 1§ -§ -#
Auxiliars administratius§ C2§ 1§ -§ -#
Totals laboral eventual a temps parcial§ § 2§ -§ #

LABORAL: FIX DISCONTINU A TEMPS PARCIAL#
Tècnics mitjans§ A2§ 11§ -§ -#

Educadores§ C1§ 1§ 1§ #

Totals laboral fix discontinu a temps parcial§ § 12§ 1§ -#

LABORAL: FIX DISCONTINU A TEMPS COMPLET#
Educadores§ C1§ 2§ -§ -#

Totals laboral fix discontinu a temps complet§ § 2§ -§ -#

Total general plantilla 2009§ § 65§ 9§ 2#

Contra l'aprovació definitiva del Pressu-
post podrà interposar-se directament recurs
contenciós-administratiu, en la forma i termi-
nis que estableixen les normes de l'esmenta-

da jurisdicció, de conformitat amb el que es
disposa al número 1, de l'article 171 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Calaf, 11 de juliol de 2009.

L'Alcaldessa-Presidenta, Maria Antònia
Trullàs Povedano.

022009022917
A

Caldes d'Estrac

EDICTE

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Cal-
des d'Estrac, en sessió celebrada el dia 7 de
juliol de 2009, aprova el següent:

Atès que l'Ajuntament de Caldes d'Estrac
ha aconseguit consensuar un conveni col·lec-
tiu pel període 2009 � 2011 que recull una
sèrie de millores socials i salarials pel perso-
nal d'aquest Ajuntament, ja sigui personal
laboral ho funcionarial.

Atès que aquest conveni té el vist i plau
del personal, sindicats i Ajuntament.

Atès que aquesta proposta va ser referen-
dada per les distintes parts el passat dia 17 de
juny de 2009.

Atès que el present conveni ha de ser
aprovat pel Ple per tal de que tingui plena
vigència i total eficàcia.

Vist l'article 52 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya,
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril.

Es proposa al Ple de prendre el següent
Acord:
Primer: Aprovar i referendar el primer con-

veni col·lectiu pel període 2009 � 2011 sig-
nat el passat dia 17 de juny de 2009, pactat
entre el personal municipal, els sindicats i
l'Ajuntament de Caldes d'Estrac.

Segon: Facultar al Sr. Alcalde perquè
pugui signar tota aquella documentació que
es pugui desprendre del conveni ja signat.

Tercer: Donar trasllat del present acord al
personal d'aquest Ajuntament, els sindicats i

el Departament de Treball Serveis Territorials
de Barcelona de la Generalitat de Catalunya.

Quart: Publicar el present acord al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA per a general
coneixement.

Caldes d'Estrac, 10 de juliol de 2009.
L'Alcalde, Joaquim Arnó i Porras.
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A

Caldes d'Estrac

EDICTE

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Cal-
des d'Estrac, en sessió celebrada el dia 7 de
juliol de 2009, aprova el següent:

Atès que l'Ajuntament de Caldes d'Estrac
va mostrar a la Diputació de Barcelona la
seva preocupació per les condicions dels
llocs de treball i les bases retributives del per-
sonal al servei d'aquesta administració local.

Atès que l'Ajuntament va sol·licitar al Ser-
vei d'Assistència a l'Organització Municipal
de la Diputació de Barcelona la redacció
d'un estudi retributiu i el manual de funcions
dels diferents llocs de treball.

Atès que aquesta assistència tècnica pres-
tada per la Diputació de Barcelona ha estat
molt útil per clarificar aspectes laborals i
retributius dels llocs de treball d'aquest Ajun-
tament.

Atès que per implantar progressivament les
recomanacions de l'estudi de la Diputació de

Barcelona es fa necessari aprovar pel Ple
Municipal el "Manual de Funcions", "La Revi-
sió a l'Anàlisi dels Llocs de Treball de l'Ajun-
tament de Caldes d'Estrac", i l'Estudi Retribu-
tiu.

Vist l'article 52 del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.

Es proposa al Ple de la corporació de pren-
dre el següent,

Acord:
Primer: Aprovar el Manual de Funcions de

l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, la Revisió a
l'Anàlisi del Llocs de Treball de l'Ajuntament
de Caldes d'Estrac i l'Estudi Retributiu redac-
tat per la Diputació de Barcelona, i que té
per objecte donar coherència laboral, funcio-
nal i retributiva els diferents llocs de treball
d'aquest Ajuntament.

Segon: Donar trasllat del present acord a
la Diputació de Barcelona Servei d'Assistèn-
cia a l'Organització Municipal.

Tercer: Facultar al Sr. Alcalde perquè
pugui signar tota aquella documentació que
sigui necessària.

Quart: Publicar el present acord al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per a general conei-
xement.

El que es fa públic per a general coneixe-
ment,

Caldes d'Estrac, 8 de juliol de 2009.
L'Alcalde, Joaquim Arnó i Porras.
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A




