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Dimarts, 24 de maig de 2011

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del  
personal  laboral  de  l'Ajuntament de Vilanova del  Camí per al període 1.03.2011-31.12.2013 (codi de conveni núm.  
0812582)

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de  l'Ajuntament de Vilanova del Camí, subscrit pels 
representants de l’entitat local i  pels dels seus treballadors el dia  7 de març de 2011, 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 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Vilanova del Camí per 
al període 1.03.2011-31.12.2013 (codi de conveni núm. 0812582) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball 
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 (BOP) de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts:

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ 
PER AL PERÍODE 1.3.2011-31.12.2013

Parts intervinents:

Intervenen en aquest document per a la determinació de les condicions de treball del personal laboral de l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí, d'una part l'Ajuntament de Vilanova del Camí representat per l'alcalde senyor Joan Vich i Adzet, 
en l'exercici de les atribucions que li confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, la senyora Francina Gabarro Castelltort, el 
senyor Antonio Sánchez Garcia i la senyora Isa Molina Cruz, i assistits per la secretària accidental de l'Ajuntament la 
senyora Ma. Cristina Farres, el senyor Fernando Lozano López, com a membres del Comitè d'Empresa del personal 
laboral de l’entitat local esmentada, el senyor Juan Francisco Garcia Crespín, en representació d'UGT, en Vilanova del 
Camí, a 1 de març de 2011.

Després de l'acord per part del Comitè d'Empresa i els representants de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, per tal de 
negociar les condicions de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, s'arriben als acords que es 
concreten a continuació:

1. Modificar l'article 9, Pausa en l'horari de treball, que quedarà de la següent manera:

La pausa per esmorzar estarà reglamentada per torns de 30 minuts, d'acord amb la distribució que cada responsable 
establirà, per tal de garantir la continuïtat dels serveis al públic. Tots els empleats laborals es podran absentar del seu 
lloc de treball, si el seu departament ho permet, utilitzant en tot moment el sistema de substitucions.

2. Modificar l'article 16.22, que quedarà de la següent manera:

16.22 Permís del 24 i 31 de desembre.

El dia 24 i 31 de desembre, sempre i quan siguin laborals, exceptuant les persones del registre que hagin de treballar,  
que ho gaudiran en un altre dia.

El personal del registre que hagi de treballar durant aquests dies, gaudiran de 2 dies de festa per cada dia treballat. C
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3. Modificar l'article 26, Concessió d'ajuts, en els apartats següents, que quedarà de la següent manera:

26.5 El termini per a la sol -licituds finalitza el darrer dia hàbil de cada any.

26.8 La quantia dels ajuts serà del 30% de l’import de la matrícula.

26.9  La  beca  quedarà  condicionada  a  l’aprofitament  del  curs  anterior.  Només  es  pagarà  una  vegada  per  cada 
assignatura.

4. Modificar l'article 29, Ajuts especials, en els apartats següents, que quedarà de la següent manera:

29.6 Tots els treballadors/es municipals podran gaudir amb una reducció del 50% dels preus, dels serveis que ofereix 
l'Ajuntament a la zona esportiva municipal per practicar l'esport. I d'un 30% en els cursos, tallers i activitats ofertats des 
de l'Ajuntament i portats a terme per aquest.

5. Afegir l'article 19 bis 1, Paga d'objectius-Complement de productivitat.

1. A partir de l'any 2012, s'implantarà una paga anual d'objectius pel personal laboral fix o indefinit, amb una antiguitat 
mínima d'un any a l'Ajuntament de Vilanova del Camí.  Aquesta paga, retribuirà a aquell  personal  que durant l'any 
anterior  demostri  la  seva  predisposició  en  el  treball,  s'involucri  en  les  seves  funcions,  aporti  noves  idees  al 
desenvolupament diari del lloc de treball,...

2. Per aquest concepte, s'abonarà un import anual. A final d'any es reunirà el cap del departament amb l'Alcaldia, per 
determinar quin personal ha desenvolupat aquesta finalitat durant l'any anterior, segons informe detallat i valorat del cap 
del departament.

6. Afegir l'article 19 bis 2, Paga per assistència i puntualitat.

L'Ajuntament abonarà un complement semestral de 150 euros, per l'assistència i puntualitat al lloc de treball, al personal 
laboral  de l'Ajuntament,  amb una antiguitat  mínima d'un any al  consistori  de Vilanova  del  Camí.  Aquesta quantitat 
s'incrementarà d'acord amb allò que prevegi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Aquest complement es regirà pels criteris següents:

1. La paga s'abonarà en el mes de juliol i gener, el còmput de cadascuna d'aquestes pagues es farà mensualment. Per 
la qual cosa per percebre la part mensual corresponent caldrà complir l'assistència i el compliment de l'horari de cada 
mes.

2.  La  paga  s'estableix  per  incentivar  l'assistència  i  el  correcte  compliment  de  l'horari,  sens  perjudici  d'altres 
penalitzacions que es puguin aplicar en forma de descomptes i sancions d'acord amb allò que s'estableixi legalment.

3. Pel concepte d'assistència es computa i s'abona tota la prima, si el treballador/a no falta cap dia al treball. Es perdrà 
el 100% de la paga mensual, per qualsevol absència del lloc de treball, a excepció que l'esmentada falta d'assistència 
sigui a causa d'alguna de les circumstàncies següents:

- Dies de lliure disposició.

- Baixa per accident de treball.

- Baixa per malaltia comuna fins el tercer dia inclòs.

- Permís retribuïts per mort, intervenció quirúrgica que requereixi hospitalització de més de 24 hores, o malaltia greu 
d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, fins al segon dia inclòs.

- Hores sindicals justificades.

4.  Qualsevol  altra  falta  al  marge  de  les  que  s'assenyalen  anteriorment  implica  la  supressió  de  la  part  mensual  
corresponent. També es perdrà en els casos següents:

- Per qualsevol falta d'assistència parcial o total. C
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- L'incompliment de l'horari.

- En el cas de vaga no convocada.

5. Aquesta paga per assistència i puntualitat s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011.

Referent a aquest article, s'acorda per ambdues parts que l'Ajuntament realitzarà el primer pagament el gener de 2012, 
de tots dos semestres del 2011.

7. Afegir l'article 40 bis 1, Jubilació parcial.

1. L'Ajuntament valorarà la possibilitat i conveniència de concertar un contracte de relleu per tal de cobrir les jornades 
vacants d'aquells treballadors interessats en la jubilació parcial,  que prèviament ho hagin sol·licitat a la Corporació. 
Segons els termes i condicions establerts a la normativa laboral i de Seguretat Social, tant de la jubilació parcial, com en 
la dels contractes de relleu.

La resta d'articulat del Conveni del personal laboral de l'Ajuntament de Vilanova del Camí es manté sense cap tipus de 
modificació.

I per que consti i en prova de conformitat, les parts compareixen signant el present pacte en Vilanova del Camí, a set de 
març de dos mil set, formulant la següent proposta:

1. Que es procedeixi a l'aprovació del present Conveni, per a la seva executivitat, en el qual les parts que hi formen part 
de la negociació s’han mostrat totalment conformes amb el seu contingut i abast.

2. Que es doni el tràmit legal del següent acord.

Barcelona, 18 d'abril de 2011
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès

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