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Dimecres, 1 de març de 2017

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l'Acord  
regulador de les condicions de treball dels empleats públics del Consell Comarcal del Vallès Occidental per als anys  
2016-2019 (codi de conveni núm. 08100202142016)

Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociadora de Modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats públics del Consell Comarcal del Vallès Occidental subscrit pels representants de l'entitat local i pels dels seus 
treballadors el dia 7 de juliol de 2016 i d'acord amb el que disposen l'article 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 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  289/2016,  de 30 d'agost,  de reestructuració  del  Departament de Treball,  Afers 
Socials i Famílies i altres normes d'aplicació,

Vista  l'aprovació  expressa  de  l'Acord  per  l'òrgan competent,  segons  el  que  disposa l'article  38.3  del  Reial  decret 
legislatiu 5/2015 abans esmentat,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció de la Modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental per als anys 2016-2019 (codi de conveni núm. 08100202142016) al Registre de 
convenis  i  acords  col·lectius  de  treball  en  funcionament  amb  mitjans  electrònics  dels  Serveis  Territorials  del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a 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 L'ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS 
EMPLEATS I EMPLEADES PÚBLICS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL.

Representació de la Corporació:

Núria Carrés Bordes.
Olga Garcés Curull.

Representació dels empleats i empleades:

Ana Calero Pinto.
Neus Bardeci Martínez.
Marc Molins Burrull.

A la seu del Consell  Comarcal, essent les 11 hores, del dia 7 de juliol de 2016, es reuneixen les persones que a 
continuació es detallen, en la seva qualitat de membres de la Mesa de negociació de l'Acord regulador de les condicions 
de treball dels empleats i empleades públics del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que comprèn tan el personal 
funcionari, laboral, eventual i de confiança:

Ambdues parts es reconeixen capacitat mútua i necessària per a aquest acte que conclou un procés negociador, i en ús 
de les respectives representacions,

MANIFESTEN:

I.  En  data  2  de  desembre  de  2011,  les  diferents  representacions  de  les  parts  es  van  constituir  com a  mesa  de 
negociació a l'empara d'allò que preveu l'article 34 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic 
(EBEP) (actualment, article 34 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, TREBEP).
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II. La negociació s'ha portat a terme en virtut del principi general del dret a la negociació col·lectiva dels empleats i  
empleades públics que preveu l'article 31 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril (EBEP) i actualment l'article 31 del RDLeg.  
5/2015, de 30 d'octubre (TREBEP).

III. Es fa constar que a data 2 de juny de 2016, el Director Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i  
Coneixement, ha emès resolució acordant disposar la inscripció de l'Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats públics del Consell  Comarcal del Vallès Occidental pels anys 2016-2019 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, així com que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

IV. Des de la data d'aprovació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats i empleades públics del  
Consell Comarcal del Vallès Occidental, les parts negociadores, segons consta en la reunió efectuada a data 7 de juliol 
de 2016, han acordat incorporar en l'articulat del mencionat acord, la possibilitat d'ampliar el termini màxim de duració 
dels contractes de treball per obra o servei determinat, tal i com determina, l'article 15 a) del Reial decret legislatiu 
2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

En aquest sentit, es proposa la incorporació d'una tercera Clàusula addicional amb el redactat següent:

"DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DEL CONTRACTE D'OBRA O SERVEI 
DETERMINAT.

A l'empara del que disposa l'article 15 a) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text  
refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, les parts signatàries d'aquest Acord comú convenen, que el termini màxim 
de tres anys de duració dels contractes de treball per d'obra o servei determinat que es formulin durant la vigència del 
present acord, podran ser ampliats fins a dotze mesos més."

V. Les parts reconeixen que l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) inicial i l'actual Text refós (TREBEP) admeten 
l'existència d'una negociació col·lectiva conjunta del personal funcionari i laboral, que comprèn totes aquelles matèries i 
condicions de treball comuns per a la consecució dels principis d'igualtat, economia normativa i eficàcia administrativa.

VI. Fruit d'aquest procés negociador, ambdues parts subscriuen la proposta de modificació de l'Acord regulador de les 
condicions de treball dels empleats i empleades públics del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que s'adjunta a la 
present acte, amb la finalitat que es sotmeti al tràmit reglamentari d'aprovació i publicació.

De conformitat amb aquests antecedents,

ACORDEN:

1. Constituir, la Mesa Negociadora per a la revisió i modificació de l'Acord regulador de les condicions dels empleats i  
empleades públics del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

2. Convalidar les actuacions portades a terme per la Mesa de Negociació referents a (i) a reconèixer la representació i 
legitimació de les parts negociadores, (ii) a la seva constitució i (iii) al procés de negociació col·lectiva d'un acord comú 
dels empleats i empleades de la Corporació portat a terme des del seu inici fins al dia d'avui.

3. Aprovar la subscripció de la modificació de l'Acord (comú) regulador de les condicions de treball dels empleats i  
empleades públics del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que comprèn les diferents tipologies de personal de l'ens 
comarcal, en el sentit d'incorporar en l'articulat del mencionat acord, la possibilitat d'ampliar el termini màxim de duració 
dels contractes de treball per obra o servei determinat, tal i com determina, l'article 15 a) del Reial decret legislatiu 
2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors. S'adjunta a la present 
acta còpia del redactat final i que en forma part integrant de la mateixa.

4. Proposar que per part del Consell Comarcal es procedeixi a la tramitació i aprovació de la modificació de l'Acord 
(comú) de referència, així com la seva posterior tramesa al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per 
també la seva aprovació i publicació.

5.  Designar  a la secretària de la Comissió  Negociadora,  senyora Olga Garcés Curull,  funcionària  de carrera de la 
corporació, per efectuar els tràmits de registre, dipòsit i publicació de la modificació del present acord al Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya.
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En prova de conformitat, les parts intervinents signen la present Acta de la qual, jo, com a secretària de la Comissió  
Negociadora en dono fe.

Barcelona, 18 de novembre de 2016
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eliseu Oriol Pagès

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