
Divendres, 12 d'agost de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castelldefels

ANUNCI

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament de Castelldefels, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2016, va adoptar, entre 
altres i per unanimitat, l'acord següent:

"Primer.- Ratificar l'acord de la comissió de negociació de 25 de maig de 2016 d'actualització i equiparació dels imports 
establerts a l'article 6 de l'Acord de Condicions i de l'article 6 del conveni col·lectiu amb efectes de la data del propi  
acord i com a matèria de negociació col·lectiva amb una vigència temporal del proper acord de negociació col·lectiva de 
l'Acord de Condicions de Treball/Conveni col·lectiu.

Segon.-  Traslladar  aquesta  resolució  a  la  Secció  de  Personal,  Serveis  Econòmics,  Comitè  d'Empresa  i  Junta  de 
Personal.

Tercer.- Disposar que la Secció de Personal tramiti la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió Negociadora del 
Conveni  Col·lectiu  del  Personal  Laboral  de  l'Ajuntament  de  Castelldefels,  de  data  19  de  maig  de  2016,  en  el  
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Quart.- Publicar aquest acord a la intranet/web municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

L'acord  de  la  comissió  de  negociació  de  25/5/2016  estableix,  per  a  les  hores  extraordinàries  realitzades  a  partir 
d'aquesta data, els increments següents:

Hora extraordinària normal: 22,40 % d'increment sobre l'hora extraordinària normal vigent fins al dia 24/05/2016.

Hora  extraordinària  festiva/nocturna:  25  %  d'increment  sobre  l'hora  extraordinària  normal  vigent  a  partir  del  dia 
25/05/2016.

Hora  extraordinària  festiva  i  nocturna:  56  % d'increment  sobre  l'hora  extraordinària  normal  vigent  a  partir  del  dia 
25/05/2016.

Castelldefels, 8 de juliol de 2016
L'alcaldessa, Candela López Tagliafico

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