Dimarts, 4 d'octubre de 2011
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió
Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Vallirana per als anys 2008-2011
(codi de conveni núm. 0804792)
Vist el text de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de
Vallirana, subscrit pels representants de l’Ajuntament i pels dels seus treballadors el dia 31 de desembre, i de
conformitat amb el que disposen l’article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic del funcionari públic;
l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de
treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i altres normes
d’aplicació,
Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent, segons el que disposa l’article 38.3 de la Llei 7/2007 abans
esmentada.
Resolc:
1. Disposar la inscripció de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de
l’Ajuntament de Vallirana (codi de conveni núm.0804792) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels
Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Barcelona.
2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona.
Transcripció literal del text original signat per les parts:
Acta de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Vallirana per als anys
2008-2011.
Les parts integrants de la Mesa Negociadora del 6è Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Vallirana
per als anys 2008-2011 han considerat convenient modificar l'article 18 que regulava la distribució de la partida del Fons
Social al Pla de Pensions.
Les parts acorden no formalitzar de moment el Pla de Pensions i redistribuir la partida dels Fons Socials d'acord amb
els criteris que va establir la Comissió de Seguiment i Control, que havia de formalitzar el Pla de Pensions.
Aquests criteris son els següents:
- La partida del Fons Socials es repartirà entre tots aquells treballadors/es que el 31 de desembre de 2007 tinguessin
una antiguitat acumulada de 2 anys.

- El 15% restant de la partida és distribuirà segons un percentatge en concepte d’antiguitat des de l’any 1968.
Per tant, sota aquestes premisses, els representants del personal laboral i els representants de l’Ajuntament de
Vallirana, que formen part de la Mesa Negociadora del 6e Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de
Vallirana per als anys 2008-2011 acorden:
PRIMER. No formalitzar de moment el Pla de Pensions del Personal de l’Ajuntament de Vallirana, i deixar l’import de
13.870 EUR corresponent al 0’5% que l’Ajuntament va aportar l’exercici 2007 per a quan es decideixi formalitzar el Pla
de Pensions.
SEGON. Dividir l’import total acumulat a la partida de prestacions socials des del 2006 i fins al 2010, que es de 82.995
EUR, entre tots els treballadors i treballadores subjectes als criteris establerts per la Comissió de Seguiment i Control.
TERCER. Formalitzar el pagament d’aquesta prestació social a la nòmina del mes de setembre.
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- El 85% de la partida es distribuirà de forma lineal entre els treballadors/es , que compleixen amb aquesta premissa.
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QUART. La Comissió de seguiment del 6è Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Vallirana per als
anys 2008-2011, serà qui vetllarà per l’aplicació i el compliment de l’esmentat acord.
CINQUÈ. Aquest acord serà efectiu a partir de l’1 de gener de 2011, i s’enviarà al Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya per la seva inscripció i publicació.
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Barcelona, 12 de setembre de 2011
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès
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