Dilluns, 27 de setembre de 2010
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de
treball del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Celoni per als anys 2010 i 2011 (codi de conveni núm. 0808852)
Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Celoni, subscrit pels
representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 14 de maig de 2010, 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.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis 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 Sant Celoni per als
anys 2010 i 2011 (codi de conveni núm. 0808852) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de
Treball 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 SANT CELONI PER ALS
ANYS 2010 I 2011
Assistents
Representació empresarial: Carles Mas Llobreras i Eva Comellas Batet
Representació treballadors: Josep Abril López, Rafael Coto Gil, Anna Ayllo Mohino, Agustí Font Borderas i Antonio
Márquez de la Torre (representació unitària ); Josep Lluís Roca Gómez (delegat sindical d’UGT).
Reunides les persones esmentades, a Sant Celoni, essent les 12 hores del dia 14 de maig de 2010, arran de la
denúncia del Conveni col·lectiu de 24 de novembre de 2009, i, com a resultat d’aquesta negociació, es pacten els
següents acords:
1. Manteniment del Conveni col·lectiu 2005-2008
S’acorda mantenir el contingut del Conveni col·lectiu (DOGC núm. 4533, de 20 de desembre de 2005) del període 20052008, i dels respectius annexos, amb efectes de l’1 de gener de 2010.

Es modifica el primer paràgraf de l’article 2 del Conveni, que queda redactat de la manera següent:
“El present Conveni estendrà la vigència entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2011.”
3. S’introdueixen les següents modificacions en l’article 12 del Conveni:
3.1 S’addiciona un nou paràgraf a l’article 12.4, amb el següent redactat:
“12.4 La Comissió Paritària podrà acordar modificacions respecte els mesos de pagament i el període de càlcul, al qual
es refereix el paràgraf anterior.”
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3.2 S’addiciona un nou paràgraf a l’article 12.5, amb el següent redactat:
“12.5 La Comissió Paritària adaptarà els mesos als quals fa referència aquest apartat, en el cas de modificacions en els
mesos i el període de càlcul a què es refereix l’apartat 4.”
3.3 L’article 12.7 queda redactat de la següent manera:
“12.7 A més dels requisits establerts anteriorment, l’absentisme per mes natural de cada empleat/da no podrà superar el
6% en còmput individual. El mes que es superi aquest percentatge, l’empleat/da no percebrà la paga en la part que
correspongui a aquell mes. No obstant això, i als sols efectes de meritació de la paga, l’empleat/da podrà recuperar les
hores d’absentisme que superin el 6% dins el semestre en curs. A tal efecte, la Unitat de Recursos Humans realitzarà
un informe mensual en el qual es reflectirà aquesta dada. Aquest informe serà comunicat al CUP.”
3.4 S’addicionen dues excepcions al llistat de l’article 12.8 del Conveni: permís per matrimoni (art. 15.a) i permís per a
preparar proves d’accés a l’Ajuntament de Sant Celoni (art. 15.k).
3.5 Les modificacions previstes en els apartats 1 a 4 d’aquest article tercer seran aplicables a partir de l’1 de juliol de
2010, aquest inclòs.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14.00 hores i es confecciona la present acta, la qual
signen els/les assistents.
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Barcelona, 13 de setembre de 2010
La directora dels Serveis Territorials a Barcelona, Raquel Calveras Augé
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