
Dilluns, 30 de gener de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilassar de Dalt

EDICTE

Assumpte: Suspensió de determinats drets de contingut econòmic de l’Acord regulador de les condicions de treball del 
personal  funcionari  i  del  Conveni  col·lectiu de treball  del  personal  laboral  de l’Ajuntament  de Vilassar  de Dalt,  per 
l’exercici 2012.

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de gener de 2012, va adoptar, entre  
altres, els acords següents:

1. “Ratificar l’acord signat el  passat 13 de gener de 2012 entre el  Comitè Unitari  i  l’equip de govern en relació al 
Pressupost 2012 que s’ha transcrit a l’exposició de fets d’aquest acord.

2. Suspendre, durant l’exercici 2012, els drets de contingut econòmic de l’Acord regulador de les condicions de treball 
del personal funcionari de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de l’article 60 relatiu a les ajudes per naixement o adopció 
d’un fill i matrimoni, i de l’article 63 relatiu a les beques d’estudis.

3. Suspendre,  durant  l’exercici  2012, els drets de contingut econòmic del  Conveni col·lectiu de treball  del  personal 
laboral  de  l’Ajuntament  de Vilassar  de  Dalt  de  l’article  61 relatiu  a  les ajudes  per  naixement  o  adopció  d’un  fill  i 
matrimoni, i de l’article 64 relatiu a les beques d’estudis.

4. Aprovar, durant l’exercici 2012, l’aplicació restrictiva de la concessió dels préstecs i bestretes segons disponibilitat de 
tresoreria i valoració del personal segons cada cas (art. 56 de l’Acord del personal funcionari i de l’art. 57 del Conveni 
col·lectiu del personal laboral).

5. Aprovar,  durant,  l’exercici  2012,  la  reducció  de les  hores  extres a  les  realment  necessàries  i  imprescindibles,  i  
compensació per hores de descans (art. 26 de l’Acord del personal funcionari i de l’art. 23 del Conveni col·lectiu del 
personal laboral).

6. Obrir  un  període  d’informació  pública  d’aquest  expedient,  coincident  amb  el  termini  d’informació  pública  del 
Pressupost, mitjançant anunci al BOP, Taulell d’anuncis i web municipal.

7. Notificar el present acord a tots els treballadors de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i al Comité Unitari de personal de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.“

Vilassar de Dalt, 27 de gener de 2012
L’alcalde, Xavier Godàs Pérez

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