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DECRET 
Aprovacl6 de I' Acord de la Mesa de Negoclacl6 del Consorci del Centre de 
Cultura Contemporania de Barcelona {CCCB) per modlflcar l'artlculat def 
convenl col-lectiu referent a ajuts socials 

Per acord de la Mesa de Negociaci6 de 22 de gener de 2013, es manlfesta la 
voluntat de les parts que la integren, i que representen al CCCB I als empleats 
publics d'aquest, a acordar la modificaci6 dels articles del convenl col•lectlu del 
personal laboral referents als ajuts socials. 

En a quest sen tit, les parts, de conformitat arnb el que preveu !'article 37 .1 i) de 
la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Esti:ltut basic de l'empleat public d'aplicaci6 als 
funcionaris i per aplicaci6 analoglca de la nor-ma al personal laboral, acorden que 
els articles del conveni col·lectiu del personal laboral, referents als ajuts socials, 
queden redactats de la manera seguent: 

Article. 42. Vestuari, menjador; tiquets restaurant 

1. • El personal tecn/c de/ CCCB de/s 1/ocs de treba/1 que es detallen en el present article, 
rebra un ajut de vestuari per import brut anua/ de 420,38 € euros que s'inc/oura en la 
nomiM:1 de/ mes de gener i s'actualitzara anualment, a partir de /'any 2014, d'acord amb 
/'!PC catala. 

CODI LLOC DE TREBALL NOMBRE DE 
PERSONES 

6H2 Tecnic Instal·lacions Audiovisuals - nlve/11 1 

9E Tecnic de Reatstre I Conservaci6 2 

9Ef Tecnic d'Il•luminaci6 1 

11EF Encarreaat 1 
12EF Oficia/ Producci6 3 
12G Oflclal Maaatzem 1 
13H Tecnic Auxlltar Audiovisuals 3 

17EF Auxiliar Practic Producci6 1 
17G Auxiliar Practic Administraci6 1 

2. - El CCCB posara a la disposici6 de/ seu personal un espai d'us comu, a /es
dependencies de/ Centre, amb l'obfecte de servlr de sa/a menjador, equlpat amb els
elements necessarls. El CCCB destinara una bestreta de, com a maxim, 500 €: anuals
per a consumlbtes basics destinats a /'us en aquest espai. Aquest import s'actualttzara
anualment:1 a partir de /'any 2014, d'acord amb /'!PC catala.
3. - El CCCB 1/iurara al seu personal tiquets restaurant per un valor anua/ de 432, 96 C, 
per a/s treballadors amb jornada partida, i de 224,40 C, per a/s trebal/adors amb 
jornada intensiva, fins a la categoria professional de Cap d'Unitat inc/osa. Els tiquets 
restaurant es 1/iuraran els mesas de gener (per al perfode gener-juliol) l setembre (per 
al perfode setembre-desembre) i tindran validesa fins el 28 de febrer de /'any seguent al 
de la seva emissi6. L'import de/s tiquets s'actualitzara anualment a partir de /'any 2014, 
d'acord amb /'!PC catala. 
4. • Sense perjudici de/ que s'estab/eix en els punts anteriors, i, d'acord amb /'article 17 
de/ present conveni

1 
et ceca llturara ttquets restaurant: als responsabtes de cadascun 

dels servets per atendre /es necessitats dels seus trebal/adors amb motiu de 
per/longaclons de jornada o treballs imprevistos que calgui atendre fora de /'horari 
habitual dels trebal/adors. Aquests tiquets es 1/iuraran contra autoritzaci6 previa raonada 
signada pet Cap de Servei corresponent. 
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Article 49. Altres condicions 

El CCCB es compromet a negociar amb els seus concesslonarls, I amb els cof.lectius i 
lnstltuclons amb que col·labora habttualment, invltacions, descomptes I altres 
avantatges per al personal. 

L'article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut basic de l'empleat 
public, disposa pel que fa a !'ambit d'actuaclo de les Administracions Publiques 
en el proces de presa de decisions en materles que afectin a les condicions de 
treball dels empleats publics, l'exigencla d'aprovaci6 expressa i formal de l'organ 
competent per a la validesa I eflcacla dels acords. 

Per tot l'exposat, el Director General que subscriu, proposa que la Presidencia 
del Consorcl del CCCB, en exercici de les facultats que Ii atorga l'artlcle 13.3 dels 
Estatuts d'aquesta entitat, adopti la seguent 

RESOLL,ICIO 

Primer.- RATIFICAR l'acord que, amb data 22 de gener de 2013, ha estat assolit 
en la Mesa de Negociaci6 del Consorci del Centre de Cultura Contemporania de 
Barcelona (CCCB) per la representaci6 del Consorci i la representaci6 dels 
treballadors sabre la modificaci6 dels articles 42, 46, 47 i 49 del conveni 
col•lectiu del personal laboral referents als ajuts socials. 

Segon.- DONAR COMPTE de la present resoluci6 al Consell General del CCCB en 
la primera sessi6 que celebrl als efectes de la seva ratificaci6. 

Barcelona, 21 de juny de 2013 

EL DIRECTOR GENERAL, 

DECRET.- Vista !'anterior proposta la resole de conformitat amb el que es 
demana 

Barcelona, 1 7 JUL 2013 

tlor Esteve i Figueras 
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