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Dimecres, 17 de febrer de 2016

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió  
Negociadora de modificació de l'Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Berga (codi de  
conveni núm. 08100042142014)

Vist el text de l'Acta de la Comissió Negociadora de l'Ajuntament de Berga subscrit pels representants de l'Ajuntament i 
pels dels seus treballadors el dia 14 d'octubre de 2015, i de conformitat amb el que disposen l'article 38.6 de la Llei 
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat 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  2/2016,  de  13  de  gener,  de  creació, 
denominació  i  determinació  de  l'àmbit  de  competència  dels  departaments  de  l'Administració  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, el Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement, el Decret 
63/2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, la Resolució EMO/1839/2015, de 31 
de juliol, d'avocació i assignació temporal de determinades funcions dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a la 
Catalunya  Central  en  els  Serveis  Territorials  del  Departament  d'Empresa i  Ocupació  a  Barcelona,  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 de Modificació de l'Acord de condicions de treball dels 
empleats  públics  de l'Ajuntament  de Berga  per  als  anys 2014 i  2015 (codi  de conveni  núm. 08100042142014)  al 
Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials de 
Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts.

ACTA DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DELS 
EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE BERGA.

Assistents.

Representació empresarial:

Sílvia Armengou Coca.
Montserrat Venturós Villalba.
Carles Font Llobregat (assessor).

Representació social:

Àngel Mateos Alonso (UGT).
Antoni López Perpinyà (UGT).
Francisca Carmen Urbano Mármol (UGT).
Amador Almansa (UGT).
Pere Claret Boixader (UGT).
Alex Abian Martínez (UGT).
Marc Quesada Parera (SPPM-CAT).
David Huesca Vancells (SPPM-CAT).
Joan Carles Garcia.
Joan Camps Altarriba (CCOO).
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Dimecres, 17 de febrer de 2016

Reunides les persones esmentades, a la ciutat de Berga, el dimecres 14 d'octubre de 2015, es reconeixen com a 
interlocutors vàlids per a la negociació de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Berga, en 
virtut del que disposa l'article 34 i 35 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP),  
d'òrgans  de  representació,  determinació  de  les  condicions  de  treball  i  participació  del  personal  al  servei  de  les 
Administracions  Públiques  i  art.  87  de  l'Estatut  dels  treballadors  sens  perjudici  dels  preceptes  de  l'EBEP  que 
expressament els són d'aplicació, en aquest acte,

ACORDEN:

- Aplicar als empleats públics de l'Ajuntament de Berga els permisos previstos al RD llei 10/2015, d'11 de setembre, en 
la seva totalitat, a partir de l'1 de gener de 2016, de manera que els articles 31 i 32 de l'actual Acord de condicions de  
treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Berga, es modifiquen de la següent manera:

"Article 31.5 Permís per assumptes particulars per antiguitat: 2 dies addicionals de permís per assumptes particulars en 
complir el sisè trienni, que s'incrementarà, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni complert a partir de 
l'octau."

Article 32. Permisos i llicències. (S'afegeix el següent text entre l'apartat tercer i apartat quart):

"Dies addicionals de vacances per antiguitat: 4 dies addicionals de vacances anuals en funció del temps de serveis 
prestat pels empleats d'acord amb el següent:

Quinze anys de serveis: Vint-i-tres dies hàbils.
Vint anys de serveis: Vint-i-quatre dies hàbils.
Vint-i-cinc anys de serveis: Vint-i-cinc dies hàbils.
Trenta o més anys de servei: Vint-i-sis dies hàbils."

I, perquè així consti, signen aquesta acta en el lloc i data esmentats en el començament.

Barcelona, 29 de gener de 2016
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Coneixement (en virtut  de la Disposició 
transitòria tercera del Decret 98/2016, de 19 de gener), Eliseu Oriol Pagès

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