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Disposicions

DEPARTAMENT
DE TREBALL

ORDRE
TRE/278/2008, de 2 de juny, per la qual s’estableix el calendari oicial de festes 
laborals per a l’any 2009.

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’ar-
ticle 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de l’Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modiicat 
pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 
146/1998, de 23 de juny;

Vist l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; escoltat el Consell 
de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides,

ORDENO:

Article 1
a) Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2009 les següents:
1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis)
10 d’abril (Divendres Sant).
13 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
24 de juny (Sant Joan).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).
b) D’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 

146/1998, de 23 de juny, pels quals es modiica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, 
sobre el calendari de festes ixes i suplents al territori d’Era Val d’Aran, la festa 
del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com 
a festa d’Aran.

Article 2
A més de les esmentades es ixaran, mitjançant una ordre d’aquest Departa-

ment, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis 
respectius.

Article 3
De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre (DOGC de 3.1.1994), 

i en relació amb el que disposa l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual 
tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis 
administratius a Catalunya.

Barcelona, 2 de juny de 2008

MAR SERNA CALVO

Consellera de Treball

(08.154.065)
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RESOLUCIÓ
TRE/1773/2008, de 23 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet per als anys 2005-2008 (codi de conveni núm. 
0806202).

Vist l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Gramenet, subscrit pels representants de l’empresa 
i pels dels seus treballadors el dia 19 de desembre de 2006, i d’acord amb el que 
disposen l’article 36 de la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i 
participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics, 
en relació amb el que estableix la disposició inal 1.2 de la Llei orgànica 11/1985, 
de 2 d’agost, de llibertat sindical; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de rees-
tructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; modiicat 
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;

Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent, segons el que disposa 
l’article 35 de la Llei 7/1990 abans esmentada,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
funcionaris de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per als anys 2005-2008 
(codi de conveni núm. 0806202) al Registre de convenis dels Serveis Territorials 
del Departament Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 23 d’abril de 2008

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament Santa Coloma de 
Gramenet per als anys 2005-2008

Article 1
Determinació de les parts

Aquest Acord ha estat negociat a la Comissió Negociadora, entre l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet i la Junta de Personal.

Article 2
Àmbit personal i d’aplicació

Aquest Acord és d’aplicació general a tot el personal funcionari de la corporació 
municipal, així com al seus organismes autònoms Patronat Municipal de la Música 
i Institut Municipal d’Esports.

Condició més beneiciosa: les condicions que es ixen en aquest Acord es con-
sideren mínimes. Les quantitats superiors o condicions de treball que per acord 
amb la corporació haguessin pogut establir-se per a un grup de funcionaris o 
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