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CP SBAE SME
Personal administratiu
Caps .......................................... 16.768,37 1.197,74
Oficials 1a ................................. 14.290,03 1.020,72
Oficials 2a ................................. 12.795,08 913,94
Auxiliars ................................... 10.767,63 769,11
Telefonistes .............................. 10.028,30 716,30
Aspirants de 16 i 17 anys .......... 7.298,31 521,31

Personal obrer
Capatàs especialista ................ 14.084,58 1.006,04
Capatàs de peons ..................... 11.880,20 848,59
Magatzemer ............................. 10.028,30 716,30
Pesador de bàscula .................. 10.028,30 716,30
Llister ........................................ 10.028,30 716,30
Guarda, vigilant, porter,
Ordenances .............................. 10.028,30 716,30
Conductor vehicle mecànic .... 12.562,14 897,27
Carreter, bover, traginer ......... 10.028,30 716,30
Mossos ...................................... 10.028,30 716,30

Categoria professional=CP;
sou base anual euros=SBAE; sou diari euros=SDE

CP SBAE SDE
Personal obrer
Encarregats .............................. 13.300,93 31,29
Encarregats de secció .............. 12.861,63 30,26
Oficials 1a ................................. 12.393,23 29,16
Oficials 2a ................................. 11.674,62 27,47
Ajudants i peons
especialitzats ............................ 11.267,31 26,52
Peons ......................................... 10.833,82 25,49
Peons de torneria ..................... 10.155,95 23,90
Vailets de 16 i 17 anys ................ 7.374,62 17,35
Aprenents de 18 anys o més ....... 9.288,96 21,85
Aprenents de 16 i 17 anys ......... 7.374,82 17,35

Mitja dieta: 7,40
Dieta completa: 22,75

Sector de treballs forestals, serradores i magat-
zems. Vigència des de l’1 de gener de 2002 fins
al 31 de desembre de 2002

Categoria professional=CP;
sou base anual Euros=SBAE; sou mensual euros=SME;

CP SBAE SME
Personal tècnic
Químics i advocats ................... 21.588,43 1.542,03
Enginyers i llicenciats ............. 21.588,43 1.542,03
Ajudants d’enginyers .............. 18.912,25 1.350,87
Pèrits ......................................... 18.912,25 1.350,87
Caps de taller ........................... 16.324,72 1.166,06
Projectistes ............................... 14.862,52 1.061,61
Delineants ................................ 14.862,52 1.061,61
Auxiliars analistes ................... 12.433,96 888,14
Practicants ................................ 12.433,96 888,14

Personal administratiu
Caps .......................................... 16.338,38 1.167,03
Oficials 1a ................................. 13.907,85 993,41
Oficials 2a ................................. 12.441,47 888,68
Viatjants ................................... 12.441,47 888,68
Auxiliars ................................... 10.453,16 746,66
Telefonistes ................................ 9.728,17 694,87
Aspirants de 16 i 17 anys .......... 7.031,33 502,24

Personal obrer
Capatàs especialista ................ 13.706,34 979,02
Capatàs de peons ..................... 11.544,70 824,62
Magatzemers .............................. 9.728,17 694,87
Pesador de bàscula .................... 9.728,17 694,87
Llister .......................................... 9.728,17 694,87
Guarda, vigilants, porters
ordenances ................................. 9.782,17 694,87

CP SBAE SME
Conductor de vehicle
mecànic ..................................... 12.213,00 872,35
Carreter, bover, traginer ........... 9.728,17 694,87
Mossos ........................................ 9.728,17 694,87

Categoria professional=CP;
sou base anual Euros=SBAE; sou diari euros=SDE;

CP SBAE SME
Personal obrer
Encarregat ................................ 12.936,40 30,43
Encarregat de secció ............... 12.512,75 29,44
Oficials 1a ................................. 12.051,65 28,36
Oficials 2a ................................. 11.342,71 26,69
Ajudants i peons
especialitzats i conductors
de toro ....................................... 10.945,02 25,75
Peons ......................................... 10.521,37 24,76
Peons acabats embalatges ........ 9.855,65 23,19
Vailets de 16 i 17 anys ................ 7.117,86 16,75
Aprenents de 18 anys o més ....... 9.089,08 21,39
Aprenents de 16 i 17 anys ......... 7.117,86 16,75

Mitja dieta: 7,40
Dieta completa: 22,75

(02.086.028)

RESOLUCIÓ
TRE/1430/2002, de 28 de febrer, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de l’acord de
la Comissió negociadora de l’Acord de condici-
ons de treball del personal funcionari de l’Ajun-
tament de Castellet i la Gornal (codi de conve-
ni núm. 0811332).

Vist l’acord de la Comissió negociadora de
l’Acord de condicions de treball del personal
funcionari de l’Ajuntament de Castellet i la
Gornal subscrit pels representants i dels seus
treballadors el dia 21 de novembre de 2001, i de
conformitat amb el que disposa l’article 90,
apartats 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.b)
del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, so-
bre 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, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’acord de la
Comissió negociadora de l’Acord de condicions
de treball del personal funcionari de l’Ajunta-
ment de Castellet i la Gornal al Registre de
convenis de la Delegació Territorial de Treball
de Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publi-
qui en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Barcelona, 28 de febrer de 2002

P. S. (Decret 326796, de 24 de desembre, art. 5è)

JOAN REVERTER I FABREGAT

Secretari de la Delegació Territorial

Transcripció literal del text signat per les parts

ACTA
de la Comissió Negociadora de l’Acord de con-
dicions de treball del personal funcionari de
l’Ajuntament de Castellet i la Gornal

A Castellet i la Gornal, a les 13.45 hores del
dia 21 de novembre de 2001, es reuneixen la re-
presentant del personal funcionari de l’Ajunta-
ment de Castellet i la Gornal, senyora Judith
Fortuny Albareda, amb l’alcalde, senyor Miguel
Delgado Almansa, en qualitat de representant
de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, per tal
de signar les modificacions d’alguns articles de
l’Acord de condicions de treball del personal
funcionari al servei de l’Ajuntament de Caste-
llet i la Gornal.

Atès que l’Assemblea de treballadors de
l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, va aprovar
en sessió celebrada en data 30 d’octubre de 2001,
les modificacions d’alguns dels articles de l’Acord
de funcionaris sobre les condicions de treball del
personal funcionari al servei de l’Ajuntament de
Castellet i la Gornal que tot seguit es detallen:

Article 6
Calendari i jornada laboral

2. S’estableix una jornada laboral màxima
diària de 6,5 hores pel matí i 1 tarda setmanal
que serà el dimecres o dijous de 5 hores, no
obstant hi hauran serveis que es regiran d’acord
amb el que estableix l’annex núm. 1.

5. La jornada de treball en còmput anual per
a l’any 2000 s’estableix en 1.620 hores, entenent
com a tal les hores en les que efectivament es
treballa una vegada descomptades les correspo-
nents a vacances i llicències per assumptes pro-
pis.

6. El personal que desenvolupi la seva dedi-
cació en règim normalitzat de 37,5 hores setma-
nals llevat al que estigui subjecte a torns simi-
lars i aquells que es trobin sotmesos a jornades
especials, realitzarà la seva jornada de treball,
de dilluns a divendres en règim de jornada fle-
xible.

L’horari tindrà 2 components:
a) Una part de temps fix i d’obligat compli-

ment, que serà de dilluns a divendres de 8.30 a
14.30 hores i dimecres a la tarda de 16 a 21 ho-
res.

Article 9
Vacances

1. De 22 dies laborables, procurant sempre
mantenir coberts tots els serveis de la Corpora-
ció, que es gaudiran des del dia 1 de gener al 15
de gener de l’any següent.

Article 12
Increment salarial

L’increment salarial per a l’any 2000 es fixa
en l’increment establert en la Llei de pressupos-
tos generals de l’Estat.

Article 13
Relació dels llocs de treball

Durant l’any 2000, la Corporació es compro-
met a realitzar una relació de llocs de treball de
la manera que especifiquen els articles 29 i se-
güents del Decret 214/90 de la Generalitat de
Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament de
personal de les entitats locals, entesa com a ex-
pressió ordenada del conjunt de llocs de treball
que pertanyen a l’entitat local.
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Article 16
Gratificacions i hores per treballs extraordinaris

3. Les hores per treballs extraordinaris, de-
gudament autoritzades, podran ser remunera-
des o compensades amb temps de repòs, de
comú acord entre el treballador i l’Ajuntament,
d’acord amb el següent preu:

Ordinàries: hora base * 1,50
Nocturnes: hora base * 1,75
Festives: hora base * 1,75
Festives i nocturnes: hora base * 1,75
Hora base = salari anual treballador/1.620
Les hores de descans acumulades per aquest

motiu podran gaudir-se juntament amb altres
períodes.

Article 23
Llicències i permisos retribuïts

l) En el cas d’adopció o acolliment, tant
preadoptiu com permanent, de menors fins a 6
anys, es tindran els mateixos drets que per in-
fantament.

Article 32
Excedències

1. L’excedència voluntària es concedeix a
petició del funcionari per interès particular. La
concessió de l’excedència voluntària per interès
particular resta condicionada a les necessitats
temporals dels serveis. Aquesta excedència no
pot declarar-se fins que el funcionari hagi com-
plert 5 anys de serveis efectius des que va accedir
al cos, escala o subescala, o des del seu reingrés
al servei actiu, i no s’hi pot romandre menys de
2 anys continuats. No dóna dret a percebre re-
muneracions de cap tipus.

3. Els funcionaris tenen dret a un període
d’excedència de duració no superior a 3 anys
per tenir cura de cada fill, tant quan ho sigui per
naturalesa o per adopció, o en els supòsits
d’acolliment, tant permanent com preadoptiu,
a comptar des de la data de naixement, o en el
seu cas, de la resolució judicial o administrati-
va. Els fills successius donen dret a un nou pe-
ríode d’excedència que, si s’escau, posa fi a
aquell de què s’estigui gaudint. Quan el pare i
la mare treballin, només un d’ells podrà exercir
d’aquest dret. Durant el primer any de durada
de cada període d’excedència, els funcionaris
tenen dret a la reserva del seu lloc de treball i
al seu còmput a efectes de triennis, consolida-
ció del grau personal i drets passius. La concessió
d’aquest dret està condicionada al fet que el
funcionari no realitzi cap altra activitat ni pre-
tengui realitzar-la mentre estigui en aquesta
situació, que pugui impedir o menyscabar la cura
del fill menor.

Atès que aquest Ple de l’Ajuntament de Cas-
tellet i la Gornal, en sessió ordinària celebrada
en data 15 de novembre de 2001, va aprovar les
modificacions dels articles anteriorment trans-
crits de l’Acord de funcionaris sobre les condi-
cions de treball del personal funcionari al ser-
vei de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal,
facultant a l’Alcalde per a la seva signatura.

Per tot el qual, procedeixen a la signatura de
les modificacions dels articles de l’Acord de fun-
cionaris sobre les condicions de treball del per-
sonal funcionari al servei de l’Ajuntament de
Castellet i la Gornal.

Sense més assumptes per tractat, s’aixeca la
sessió a les 14.30 hores, s’estén la present Acta
i la signen totes les persones que hi ha assistit.
(02.059.100)

RESOLUCIÓ
TRE/1431/2002, de 6 de març, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació de l’Acord de
revisió d’IPC del Conveni col·lectiu de treball del
Colegio Alemán de Barcelona per a l’any 2001
(codi de conveni núm. 0800682).

Vist l’Acord de revisió d’IPC del Conveni
col·lectiu de treball del Colegio Alemán de Bar-
celona subscrit pels representants de l’empresa
i dels seus treballadors el dia 13 de febrer de 2002,
i de conformitat amb el que disposa l’article 90,
apartats 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.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 Cata-
lunya, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de revisió
d’IPC del Conveni col·lectiu de treball del Co-
legio Alemán de Barcelona per a l’any 2001 al
Registre de convenis de la Delegació Territorial
de Treball de Barcelona.

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

Barcelona, 6 de març de 2002

FRANCISCA ANTOLINOS I JIMÉNEZ

Delegada territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD
de revisió d’IPC del Conveni col·lectiu del Cole-
gio Alemán de Barcelona per a l’any 2001

Assistents:
Junta Directiva de l’Asociación San Alberto

Magno: H. P. Ackermann, Jordi Pérez Ramón,
J. M. Bové Montero i Jay Frey.

Assessors de la Junta: Josep Llort Brull (ad-
vocat) i Jordi Llort Brull (graduat social).

Comitè d’Empresa: García, Engels, Woer-
dehoff i Kraft.

Als locals del Colegio Alemán San Alberto
Magno a Esplugues de Llobregat, a les 8 hores
del 13 de febrer de 2002, es reuneix la Comis-
sió Deliberadora del Conveni col·lectiu del Co-
legio Alemán de Barcelona, integrada per les
persones esmentades.

Reunides les parts, confeccionen la nova taula
salarial amb la revisió prevista al text del Con-
veni col·lectiu per al període entre l’1 de gener
de 2001 i el 31 de desembre de 2001.

Es llegeixen les actes i s’autoritza l’assessor
de la Junta Josep Llort Brull perquè les presenti
a la Delegació de Treball de la Generalitat de
Catalunya per al registre i publicació posteri-
or al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Sense més assumptes a tractar, signen aquesta
acta tots els assistents com a prova de conformi-
tat amb el seu contingut.

ANNEX 1

Taula salarial revisada per a l’any 2001

CP: categoria professional; SB: sou base; CCA: complement conveni + activitat; PCT: plus càrrec temporal; VT:
valor trienni; A: 1 dia MTEO; B: 1 trienni MTEO; C: MTEV mensual; HE: hora extraordinària; D: 1 trienni hora
extraordinària.

CP SB CCA PCT VT A B C HE D
Kindergarten
Director ........................... 92.255 75.494 39.581 9.229 3.627 162 15.882 2.867 132
Professor titular .............. 92.255 75.494 — 6.458 2.935 115 15.882 2.412 92
Instructor ......................... 73.541 62.486 — 5.148 2.382 90 15.882 1.955 76

Grundschule
Director, subdirector,
coordinador ..................... 97.068 114.170 39.581 9.565 4.418 165 23.824 3.491 138
Professor titular .............. 97.068 114.170 — 6.795 3.699 117 23.824 3.035 97

Oberschule/Realschule
Director, subdirector,
coordinador ................... 123.468 102.299 57.522 12.669 4.955 222 39.706 3.906 182
Professor titular ............ 123.468 102.299 — 8.643 3.949 152 39.706 3.248 122

Complements comuns:
Correcció GS i classes alemany/espanyol: 1.743

Correcció OS: 3.487
Titulació: 10.464
Bicultural: 6.979
Article 15.a): 4.659
Article 15.b): 6.212
Tutoria: 4.945
Article 15.d): 1.675

Article 15.e): 551
Article 15.f): 773

(02.078.146)

*


