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Modificació del Reglament

Per a qualsevol modificació que es vulgui o
que calgui introduir en el present Reglament,
caldrà obtenir l’acord amb la Direcció de l’em-
presa.

(02.269.068)

RESOLUCIÓ
TRE/2873/2002, de 26 de setembre, per la qual
es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
d’adhesió del Patronat Municipal d’Esports de
Sitges al Conveni Col·lectiu de treball del per-
sonal laboral de l’Ajuntament de Sitges per al
període 15.4.2002-31.12.2004 (codi de conveni
núm. 0812362).

Vist l’Acord d’adhesió del Patronat Municipal
d’Esports de Sitges al Conveni col·lectiu de tre-
ball del personal laboral de l’Ajuntament de
Sitges, subscrit pels representants de l’empre-
sa i dels treballadors el dia 25 de març de 2002,
i de conformitat amb el que disposa l’article 90.2
i 3 i 92.1 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; l’article 11.2 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, i altres normes d’aplicació.

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord d’adhe-
sió del Patronat Municipal d’Esports de Sitges
al Conveni col·lectiu de treball del personal la-
boral de l’Ajuntament de Sitges per al període
15.4.2002-31.12.2004 al Registre de convenis de
la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de setembre de 2002

FRANCISCA ANTOLINOS I JIMÉNEZ

Delegada Territorial de Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
d’adhesió del Patronat Municipal d’Esports de
Sitges al Conveni col·lectiu de treball del perso-
nal laboral de l’Ajuntament de Sitges per al pe-
ríode 15.4.2002-31.12.2004

Assistents:

D’una part el senyor Pere Junyent i Dolcet,
alcalde-president de l’Ajuntament de Sitges i
dels seus Organismes Autònoms i Patronats i de
l’altra el senyor Fermin Sánchez i Ferrer, repre-
sentant legal dels treballadors del Patronat d’Es-
ports.

Manifesten:

Que atès que la Comissió Negociadora del
personal laboral de l’Ajuntament de Sitges va
signar en sessió de data 22 de març de 2002 el
Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajun-
tament de Sitges.

Que atès l’acord a que es va arribar en la
Comissió Negociadora del dia 8 de març de 2002
sobre la voluntat del personal del Patronat d’Es-

ports d’adherir-se al Conveni col·lectiu del per-
sonal laboral de l’Ajuntament de Sitges.

S’acorda l’adhesió del personal adscrit al
Patronat d’Esports al Conveni col·lectiu del
personal laboral de l’Ajuntament de Sitges, amb
les següents especificacions:

1. La jornada laboral del personal adscrit al
Patronat d’Esports serà en còmput anual la
mateixa que la fixada per al personal laboral
adscrit a l’Ajuntament de Sitges, sens perjudici
de les jornades especials que s’escaiguin d’acord
amb la legislació que resulti d’aplicació.

2. Podran establir-se jornades ampliades
d’acord amb la legislació vigent.

3. L’horari laboral del personal seguirà els
criteris generals estipulats al Conveni col·lectiu
del personal laboral de l’Ajuntament de Sitges
d’acord amb les característiques funcionals de
cada lloc de treball, tot i respectant les necessitats
i peculiaritats d’aquest servei públic.

4. El personal del Patronat d’Esports gaudirà
de 2 dies de descans setmanal.

5. No els hi serà d’aplicació l’article 13.5 del
Conveni col·lectiu.

6. La roba de treball que gaudirà el personal
adscrit al Patronat s’incorpora com annex a
aquest document.

I per a la deguda constatació de tot el que s’ha
convingut, es signa el present Acord en el lloc
i la data de l’encapçalament.

Annex G: Uniformitat

Patronat Municipal d’Esports

Anualment:
2 caçadores
2 camises
2 polos
2 pantalons curts
2 pantalons llargs
2 parells de sabates especials segons normes
1 jersei d’hivern
2 parells de mitjons d’estiu
2 parells de mitjons d’hivern

Triennalment:
1 parell de botes d’aigua segons normes
1 armilla
1 vestit d’aigua

Quinquenalment:
1 anorac

(02.273.094)

RESOLUCIÓ
TRE/2882/2002, de 8 d’octubre, de convocatò-
ria per a l’any 2002 per a la presentació de sol-
licituds de subvencions relatives a les accions de
desenvolupament local que promou la Direcció
General d’Ocupació mitjançant pactes territorials
per a l’ocupació durant el període 2001-2003
(codi de reserva convocatòria Z36).

Vist l’article 10.2 de l’Ordre de 8 d’octubre de
2001, per la qual s’aproven les bases regulado-
res que han de regir les subvencions relatives a
les accions de desenvolupament local que pro-
mou la Direcció General d’Ocupació mitjançant

pactes territorials per a l’ocupació en el perío-
de 2001-2006, i es convoquen les corresponents
a l’any 2001 amb la presentació de projectes per
al període 2001-2003 (DOGC núm. 3519, de
22.11.2001);

Atès el que disposa el capítol IX del Decret
legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya (DOGC núm. 1926, de 27.7.1994), en
la redacció que en fa la Llei 25/1998, de 31 de
desembre, de mesures administratives, fiscals i
d’adaptació a l’euro (DOGC núm. 2797, de
31.12.1998), modificada per la Llei 4/2000, de 26
de maig, de mesures fiscals i administratives
(DOGC núm. 3149, de 29.5.2000), per la Llei 15/
2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i ad-
ministratives (DOGC núm. 3295, de 30.12.2000)
i per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de
mesures fiscals i administratives (DOGC núm.
3543A, de 31.12.2001);

Atesa la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
a 2002 (DOGC núm. 3543A, de 31.12.2001);

Vistos els informes previs de l’Assessoria
Jurídica i de la Intervenció Delegada del Depar-
tament de Treball, a proposta de la Direcció
General d’Ocupació i en ús de les facultats que
em són conferides d’acord amb l’article 12 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Article 1
Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la
convocatòria per a l’any 2002 per a la presenta-
ció de sol·licituds per als pactes territorials per
a l’ocupació que s’hagin aprovat dins el projecte
2001-2003 en la convocatòria de 2001, tal com
preveu l’article 6 de l’Ordre de 8 d’octubre de
2001 esmentada.

Article 2
Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria
per a l’any 2002 són les que estableix l’Ordre de
8 d’octubre de 2001, per la qual s’aproven les
bases reguladores que han de regir les subven-
cions relatives a les accions de desenvolupament
local que promou la Direcció General d’Ocu-
pació mitjançant pactes territorials per a l’ocu-
pació en el període 2001-2006, i es convoquen
les corresponents a l’any 2001 amb la presenta-
ció de projectes per al període 2001-2003.

Article 3
Aplicació pressupostària

L’atorgament de les subvencions es farà amb
càrrec a la partida pressupostària 18.04.461.1801
del pressupost de la Generalitat de Catalunya per
a l’any 2002, per un import total de 9.929.327,47
euros (codi reserva convocatòria Z36).

Article 4
Termini de presentació de sol·licituds

4.1 El termini de presentació de sol·licituds
i de la documentació corresponent serà de 20
dies naturals a partir del mateix dia de la publi-
cació d’aquesta Resolució en el DOGC.


