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Dijous, 16 d'octubre de 2014

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 28 d'agost  de 2014,  per la  qual  es disposa la  inscripció i  la  publicació de l'Acta de la Comissió  
Negociadora de modificació per a la inclusió dels articles 14 bis i 25 bis al text del Conveni col·lectiu de treball del  
personal  laboral  de  l'Ajuntament  de  Santa  Perpètua  de  Mogoda  per  als  anys  2013-2017  (codi  de  conveni  núm.  
08007712011994)

Vist el text de l'Acta de la Comissió Negociadora de modificació per a la inclusió dels articles 14 bis i 25 bis al text del 
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per als anys 2013-2017, 
subscrit pels representants de l'entitat local i pels dels seus treballadors el dia 16 de maig de 2014, i de conformitat amb 
el que disposen els articles 86.3 i 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 352/2011, de 7 de juny de reestructuració del Departament 
d'Empresa i Ocupació, i altres normes d'aplicació,

Vista l'aprovació expressa de l'Acord per l'òrgan competent, segons el que disposa l'article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 
d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic,

Resolc:

—1 Disposar la inscripció de l'Acta de la Comissió Negociadora de modificació per la inclusió dels articles 14 bis i 25 bis 
al text Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per als anys 
2013-2017  (codi  de  conveni  núm.  08007712011994)  al  Registre  de  convenis  i  acords  col·lectius  de  treball  en 
funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Barcelona.

—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 LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓ PER A LA INCLUSIÓ DELS ARTICLES 14 BIS I 25 BIS 
AL TEXT DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA 
PERPÈTUA DE MOGODA PER ALS ANYS 2013-2017.

Assistents.

Representació de l'Ajuntament:

Alonso Sánchez González de la Rubia.
Cristina Borrell Fernández.
Miguel Angel Goicoechea.

Representació social:

CCOO.

Jeronimo Luis Pazo Begines.
Jesus Marco Barbadillo.
Valeriano Pérez González.
Eva Rodríguez Félix.
Carlos J. Navalón Carrasco.

UGT.

Ramon Nieto González.
Manuel Pérez de Siles Jiménez.
Jaime Burgos Rivera.
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Independents:

Jose Moreno Aguilar.
Wenceslao Guillén Clavijo.

SPPM-CAT.

Imanol Zubeldia Martin.

CSIF.

Emma Laredo Hernández.

Reunides les persones esmentades, membres de la Mesa de Negociació, a Santa Perpètua de Mogoda, el dia 16 de 
maig de 2014,

Exposen:

Que han estat objecte de negociació l'aplicació i inclusió a l'actual Conveni col·lectiu, vigent per als exercicis 2013-2017, 
dels preceptes recollits als articles 12.5 i 15.a) de l'Estatut dels treballadors, Reial decret legislatiu 1/1995, modificat pel 
Reial decret 16/2013, de 20 de desembre, mesures per afavorir la contractació estable i millorar la ocupabilitat dels 
treballadors, amb efectes 1 de gener de 2014.

Aquests preceptes es redacten i s'incorporen en els nous articles 25 bis i 14 bis de l'actual Conveni col·lectiu, i queden 
redactats de la següent manera, segons acord entre les parts:

"Article 25 bis. Contractes a temps parcial.

Es podran realitzar contractes de treball  de jornada parcial i  en el mateix figuraran les hores a realitzar en còmput 
setmanal.

Les hores de jornada establertes en el mateix, podran ser ampliades per un pacte per escrit d'hores complementàries 
pactades segons les necessitats del servei on està adscrit o destinat el treballador/a. Les hores complementàries no 
podran ser superiors al 60% de les hores ordinàries contractades.

A banda de les hores complementàries pactades, la jornada parcial de treball també pot ser ampliada, en el cas de que  
el treballador/a sigui fix, per hores complementàries d'acceptació voluntària que en cap cas pot superar el 30% de les 
hores ordinàries objecte del contracte de treball a temps parcial.

Tant l'ampliació de la jornada parcial amb hores complementàries pactades o amb hores complementàries d'acceptació 
voluntària ha de constar per escrit.

La jornada dels treballadors/ores a temps parcial s'ha de registrar cada dia pel sistema de control de presència de que 
disposi cada centre de treball, i el cap del servei és el responsable de supervisar i donar conformitat al mateix.

Les hores complementàries efectivament realitzades es retribuiran com a ordinàries, computant-se a efectes de base de 
cotització a la Seguretat Social i períodes de carència i bases reguladores de prestacions."

"Article 14 bis. Contractes de treball per a la realització d'una obra o servei determinat subjecte a un projecte.

L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda podrà realitzar contractes de treball per tal de portar a terme una obra o 
servei determinat subjecte a un projecte extern d'altra administració, que estarà limitat en el temps i condicionat a la 
renovació del projecte extern, que pot comportar o no subvenció o finançament extern.

Aquests contractes per obra o servei determinat podran tenir una duració màxima de 4 anys sempre i quan continuï el 
projecte extern al qual van lligat.

En  el  supòsit  que  un  treballador/a  hagi  estat  contractat  per  un  període  màxim  de  4  anys  en  aquesta  modalitat  
contractual, només podrà ser contractat de nou, quan hagi superat un nou procés selectiu portat a terme seguint el 
principis de publicitat, mèrit i capacitat, vinculat o no a una nova convocatòria."

Barcelona, 28 d'agost de 2014
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès

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

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

62
01

40
01

19
7


		2014-10-15T13:11:56+0200
	


15/10/2014
13:11:56




