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Ajllntament ·9·de Barcelona 

' 

Núm.Resolució: 

Expcdient núm.: 1587/2012 

RGANGESTOR 
Direcció de Gestió i Relaci~ns Laborals 

DICTAMEN 

Vis! el present expedient, el Gerent Municipal que sotasigna eleva a l'Alcaldia la següent PRO POSTA DE 
RESOLUCIÓ: . 

DONAR compliment a la stÍspensió, amb efectes d'l de gener de 2013 del contingut del punt 1 de l'articlel4, sobre 
la durada de les vacances, de les lletres d) k) n) del punt 2 de l'atticle 15 sobre permisos i !licencies, de les lletres a) 
i b) del punt 3 de l'article 15.3 sobre petntís de reducció de jornada i de l'article 34 sobre els premis d'antiguitat, 
de l'acord regulador de les condicions de treball deis empleats públícs de l'Ajuntament de Barcelotla per als anys 
2008-2011 (DOGC núm'.5503 d' 11 de novembre de 2009, coqi de conveni núm. 0815752) amb vigencia prorrogada i 
d'aplicació als organismes autbnoms o al~res enS inunidpals dependents que s'hi hagin adherit, d'acord amb el que 
disposa els punts 1 i 2 de l'atticle 8 de Reial Decret Llei 20i2012, de 13 de julio!, i ESTABLIR, també amb efectes 
d' 1 de gener de 2013, una nova regulació sobre la durada de les vacances, sobre els permisos i llicencies, sobre els 
permisos cte reducció de jornada i Sobre els premis d'antiguitat, deis empleats públics 1?-Hlllicipals , inclbsos en h'ullbit 
d'aplicació de l'acord regulador de les condicions de treball deis empleats públics de !' Ajuntament de Barcelona per 
ais anys 2008-20!1 (DOGC núm.5503 d' 11 de novembre de 2009,codi de conveni núm. 0815752) de conformitai 
amb els lfmits establerts a l'esmentat article 8 de Reial Decret Llel 20/2012, de 13 de julio!, el contingut de la qua! 
consta al doc~ment annex. 

Barcelona: 
k---------------~----_J 

El G rent Municipal 

ALCALDIA-PRESIDENCIA 
DECRET 

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'atticle 13e. de la Catia de Barcelona, dono la meva 
conformitat a la precedent proposta i la converteixo en reso 

Que es compleixi. 

rías i Vida! de Llobatera 
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