
1

Divendres, 9 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del Conveni  
col·lectiu  de  treball  del  personal  laboral  de  l'Ajuntament  de  Sant  Fruitós  de  Bages  (codi  de  conveni  núm.  
08011832012001)

Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociadora de Modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, subscrit pels representants de l'entitat local i pels dels seus treballadors el dia 4  
de febrer de 2016, i  de conformitat  amb el que disposen l'article 90.2 i  3 del  Reial  decret legislatiu 2/2015, de 23 
d'octubre; 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 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels 
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del 
Departament d'Empresa i Coneixement, la Resolució EMO/1839/2015, de 31 de juliol, d'avocació i assignació temporal 
de  determinades  funcions  dels  Serveis  Territorials  d'Empresa  i  Ocupació  a  la  Catalunya  Central  en  els  Serveis 
Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Barcelona i d'altres normes d'aplicació,

Vista  l'aprovació  expressa  de  l'Acord  per  l'òrgan competent,  segons  el  que  disposa l'article  38.3  del  Reial  decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció de la Modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages (codi de conveni núm. 08011832012001) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en 
funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts.

ACTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT 
DE SANT FRUITÓS DE BAGES.

Assistents.

Representants de l'Ajuntament:

Joan Carles Batanés Subirana.
Xavier Racero Esquius.
Cristina Murcia Caraballo.

Representants dels treballadors:

Ana Méndez Hontecillas.
Joan F. Ballestero Rodríguez.
Patricia Batista Serarols.
Ramon Piñon Ruiz.

Reunides les persones esmentades, a Sant Fruitós de Bages, en data 4 de febrer de 2016, per a la modificació del 
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral i l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari  
de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, arriben al següent:

ACORD:

- Modificar els articles del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral i de l'Acord de condicions de treball del  
personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que a continuació es detallen: C
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a) Annex 2. Imports hores extraordinàries relacionat de l'Article 13, Hores extraordinàries.

Nova redacció:

"Annex 2. Import hores extraordinàries.

Hores extres.

Laborable Nocturnes (de 22 a 6 hores) o festives Festives i nocturnes
A1 19,10 20,44 21,40
A2 17,51 18,74 19,80
C1 15,92 17,03 17,79
C2 14,33 15,34 16,05
AP 14,33 15,34 16,05

b) Article 27. Ajuts especials per familiars disminuïts, consistent en l'aplicació de l'1% de l'import econòmic, resultant 
l'import per aquest any 2016 de 71,34 EUR.

Nova redacció:

"Article 27. Ajuts especials per familiars disminuïts.

Ajut especial per fill disminuït, com a màxim es rebrà 71,34 EUR/mes per fill disminuït."

c) Increment 1% dels imports establers segons Acta de la Comissió Negociadora de data 23 de gener de 2002 en 
relació als següents complements que percep el col·lectiu de la Policia Local, afegint un Annex en relació als imports 
d'aquests complements:

Nova redacció:

"Annex 4. Imports dels complements col·lectiu de la Policia Local:

Preu dia
Nocturnitat 9,08
Festiu oficial 34,88
Festiu diumenge 8 h 13,96
Festiu diumenge 12 h 20,92
Festiu especial 104,59

Es manté el tractament d'aquests complements detallat al punt tercer de l'Acord de la Comissió Negociadora de data 23 
de gener de 2002."

I sense més assumptes a tractar, les persones esmentades més amunt signen aquesta Acta en prova de conformitat.

Barcelona, 2 de juny de 2016
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Coneixement (en virtut de la Disposició 
transitòria tercera del Decret 98/2016, de 19 de gener), Eliseu Oriol Pagès

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