Dijous, 28 d'octubre de 2010
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ de 7 d'octubre 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 Dosrius per al període 9.12.2009-31.12.2012 (codi de conveni núm. 0810302)
Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Dosrius, subscrit pels representants
de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 9 de desembre de 2009, 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 Dosrius per al període
9.12.2009-31.12.2012 (codi de conveni núm. 0810302) 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 DOSRIUS PER AL
PERÍODE 9.12.2009-31.12.2012
Assistents
Per la representació empresarial:
Josep Jo i Munné i Concha Antón Francos
Representació treballadors:
Emili Ramos, Florentina Sánchez López i Xavier Iñiguez Martín (CCOO)
Reunides les persones esmentades el 9 de desembre de 2009, a les 10.00 hores, a la Sala de reunions de l’Ajuntament
de Dosrius, s’obre la sessió i es comprova l’existència de quòrum necessari perquè aquesta pugui ser vàlidament
iniciada; es dóna per constituïda la Comissió Negociadora de l’Acord regulador de les condicions de treball dels
empleats de l’Ajuntament de Dosrius, i s’acorda:

A) L’article 16 del Conveni i de l’Acord, que fa referència a baixes per malaltia o accident, en cas que durant el 2010 la
LGPE aprovi una modificació en relació a la millora de prestació de Seguretat Social, quedarà modificat i recollirà tot allò
establert per aquesta Llei, quant a les millores voluntàries en els supòsits d’incapacitat temporal cobertes per la
Seguretat Social i establertes a l’avantprojecte de la Llei de pressupostos per al 2010.
B) El capítol 3 s’adaptarà en tot allò que tingui caràcter de bàsic a la normativa catalana i a l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (EBEP).
C) Si el servei de recollida d’escombraries es fes de manera directa per l’Ajuntament de Dosrius, pel personal laboral
que es contracti per a la realització d’aquest servei els dissabtes no es consideraran com a festiu.
D) Que la Comissió Paritària i de Seguiment en el termini màxim d’1 any avaluarà i acordarà un pla de carrera
professional.
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1. Prorrogar el Conveni col·lectiu del personal laboral i l’Acord regulador de les condicions del personal funcionari de
l’Ajuntament de Dosrius, fins la data del 31 de desembre de 2012, amb les següents modificacions:
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I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 11.30 hores, del dia indicat a l’encapçalament, de la qual cosa
en donen fe els assistents a la mateixa, que signen en prova de conformitat.
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Barcelona, 7 d'octubre de 2010
La directora dels Serveis Territorials a Barcelona, Raquel Calveras Augé
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