
DEPARTAMENT
DE TREBALL I INDÚSTRIA

RESOLUCIÓ
TRI/2267/2004, de 5 de juliol, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació de l’Acord de
modificació del Conveni col·lectiu de treball dels
centres de l’Institut Municipal de Serveis Per-
sonals de l’Ajuntament de Badalona (IMSP) per
als anys 1999 i 2000 (codi de conveni núm.
0807722).

Vist l’Acord de modificació del Conveni col·-
lectiu de treball dels centres de l’Institut Mu-
nicipal de Serveis Personals de l’Ajuntament
de Badalona (IMSP), subscrit pels represen-
tants de l’empresa i pels dels seus treballadors
el dia 20 de novembre de 2003, i d’acord amb
el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial de-
cret 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.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
la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya; el Reial
decret 2342/1980, de 3 d’octubre, sobre trans-
ferència de serveis de l’Estat a la Generalitat
de Catalunya en matèria de mediació, arbitrat-
ge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de de-
sembre, de reestructuració de les delegacions
territorials del Departament de Treball; el
Decret 296/2003, de 20 de desembre, de crea-
ció, denominació i determinació de l’àmbit de
competència dels departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, i el De-
cret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració i
de reestructuració de diversos departaments de
l’Administració de la Generalitat, modificat pel
Decret 233/2004, de 9 de març, de reestructu-
ració d’òrgans territorials de ‘Administració de
la Generalitat,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de mo-
dificació del Conveni col·lectiu de treball dels
centres de l’Institut Municipal de Serveis Per-
sonals de l’Ajuntament de Badalona (IMSP) per
als anys 1999 i 2000 (codi de conveni núm.
0807722) al Registre de convenis dels Serveis
Territorials del Departament de Treball i Indús-
tria a Barcelona.

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

Barcelona, 5 de juliol de 2004

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director dels Serveis Territorials a Barcelona
en funcions

Traducció del text original signat per les parts

ACORD
de modificació del Conveni col·lectiu de treball
dels centres de l’Institut Municipal de Serveis
Personals de l’Ajuntament de Badalona (IMSP)
per als anys 1999 i 2000

Assistents
Pel Comitè: Pilar Fernández i González i

Susana Aguado Caparrós.
Per l’empresa: Josep M. Roig i Tutusaus i

Martí Rovira i Guardiola.

En data 20 de novembre de 2003, essent les
11.05 hores, es reuneixen els/les senyors/es de
la Comissió negociadora esmentats/des més
amunt amb el següent ordre del dia:

1. Modificació del Conveni col·lectiu dels
centres de l’IMSP

El conveni col·lectiu dels centres de l’IMSP
1999-2000 ha esta prorrogat cada any de manera
tàcita fins l’any 2003, segons preveu l’article 2,
que fa referència a la vigència del Conveni:

“El període de vigència és per a 2 anys, des
de l’1 de gener de 1999 fins al 31 de desembre
de 2000, i quedarà prorrogat d’una manera tà-
cita d’any en any, mentre una de les parts no el
denunciï amb 3 mesos d’anticipació a la data del
seu termini, sens perjudici de modificacions o
ampliacions de l’articulat del Conveni esmen-
tat que, com a conseqüència i en el marc de la
negociació col·lectiva es pugui produir.”

De la mateixa manera, a l’any 2004 restarà
prorrogat per 1 any més, amb una única modi-
ficació que és l’article 36 que fa referència a l’ajut
per a llar d’infants; la resta del Conveni queda
igual.

S’acorda modificar l’article 36 del Conveni
dels centres de l’IMSP relatiu a l’ajut a llar d’in-
fants, a efecte de procedir a la inscripció i pos-
terior publicació del Conveni col·lectiu, de la
següent manera:

“Article 36
Ajut per a llar d’infants

Es concediran ajudes econòmiques a tots els
treballadors/es de l’IMSP que tinguin fills/es ma-
triculats o inscrits en llars d’infants de caràcter
privat fins que tinguin l’edat per inscriure’ls al
curs escolar P-3 (sempre que hi hagi oferta pú-
blica) o P-4 (en els casos que no existeixi aquesta
oferta pública). Se’ls abonarà una quantitat per
mes i fill, que es determinarà tenint en compte
el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pres-
supostària. Per a l’any 2003 es disposarà d’un
fons de 3.144,20 euros, que es modificarà anu-
alment tenint en compte l’increment que mar-
quin els pressupostos generals de l’Estat.

L’ajuda es farà efectiva durant el mes de ge-
ner de l’any següent. El termini de presentació
de les sol·licituds, d’acord amb el document i els
requisits previstos, és de l’1 al 31 de desembre
de cada any. Un cop finalitzat aquest termini no
s’acceptarà cap altra petició.

La fórmula utilitzada per a l’adjudicació de
les ajudes serà proporcional en funció del nom-
bre de les sol·licituds presentades. La quantitat
màxima serà de 35,78 euros mensuals, que es
modificarà anualment tenint en compte l’incre-
ment que marquin els pressupostos generals de
l’Estat.

En cas que les sol·licituds presentades per
aquest concepte no superin la quantitat inici-
alment prevista per a ajuts a la llar d’infants,
la diferència serà incorporada al fons per a la
formació individual o a qualsevol altre concep-
te de caràcter social que la Comissió mixta de-
cideixi.”

Sense cap altre tema a tractar s’aixeca la ses-
sió.

(04.194.065)

RESOLUCIÓ
TRI/2268/2004, de 9 de juliol, per la qual es dis-
posa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu
de treball de l’empresa Serveis Comarcals Medi-
ambientals, SA, per als anys 2004-2007 (codi de
conveni núm. 4301992).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball
de l’empresa Serveis Comarcals Mediambien-
tals, SA, subscrit per les parts negociadores en
data 14 d’abril de 2004 i presentat per les ma-
teixes parts en data 6 de juliol de 2004, i de con-
formitat amb el que estableixen 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, i els articles 11.2
i 37.4 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desem-
bre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,

RESOLC:

—1 Disposar el registre del Conveni col·lectiu
de treball de l’empresa Serveis Comarcals Me-
diambientals, SA (Secomsa), per als anys 2004-
2007 (codi de conveni núm. 4301992) en el Re-
gistre de convenis dels Serveis Territorials Tre-
ball i Indústria a Tarragona.

—2 Disposar-ne la publicació en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió
Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 9 de juliol de 2004

JOSEP M. SOLANES SEGURA

Director dels Serveis Territorials
a Tarragona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball de l’empresa Serveis Comar-
cals Mediambientals, SA (Secomsa), per als anys
2004-2007

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Àmbit d’aplicació

El que disposa el present Conveni serà d’apli-
cació a les relacions laborals existents entre l’em-
presa Serveis Comarcals Mediambientals, SA,
i els seus treballadors.

Article 2
Vigència

El present Conveni entrarà en vigor el dia
següent de la seva publicació en el Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya, si bé els seus
efectes s’aplicaran i tindran validesa des del dia
1 de gener de 2004.

Article 3
Durada i revisió

La durada del present Conveni col·lectiu serà
de quatre anys, comptats a partir de l’1 de ge-
ner de 2004 fins al 31 de desembre del 2007. Una
vegada hagi arribat el seu venciment, en cas de
no formular-se denuncia per escrit per cap de les
parts amb una antelació mínima d’un mes a la
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