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Dimecres, 14 de juny de 2017

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 7 d'abril  de 2017,  per la qual  es disposa la  inscripció i  la publicació de la  Modificació de l'Acord  
regulador  de  les  condicions  de  treball  del  personal  funcionari  de  l'Ajuntament  de  Ripollet  (codi  de  conveni  núm.  
08009602131997)

Vist el text de la modificació de l'Acord subscrit pels representants de l'entitat local i pels dels seus treballadors el dia 27  
d'octubre de 2016, i d'acord amb el que disposen l'article 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; l'article 
2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig; el Decret 2/2016, de 13 de gener; 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 del personal funcionari de 
l'Ajuntament de Ripollet (codi de conveni núm. 08009602131997) 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 D'ESMENA D'ERROR MATERIAL EN EL CONTINGUT DE L'ARTICLE 38 DE L'ACORD REGULADOR DE LES 
CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI i del conveni per al personal laboral DE L'AJUNTAMENT 
DE RIPOLLET.

A Ripollet, el 27 d'octubre de 2016, d'una banda, la representació de l'Ajuntament i d'una altra banda la representació 
dels sindicats UGT, USOC, SPC, SFP i CCOO, reunits amb motiu de la necessitat d'esmenar l'error material en el  
contingut de l'article 38 del Pacte de condicions per al personal funcionari i  del Conveni per al personal laboral de 
l'Ajuntament de Ripollet.

Vist  l'Acord  regulador  de  les  condicions  de  treball  del  personal  funcionari  de  l'Ajuntament  de  Ripollet,  publicat  
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 23 d'octubre de 2015.

Vist el conveni per al personal laboral de l'Ajuntament de Ripollet, publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província  
de Barcelona en data 5 d'octubre de 2015.

Atès que en l'article 38 de l'Acord i del Conveni s'ha detectat un error material que és necessari esmenar d'ofici per  
aquesta administració, de conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, s'estableix que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol 
moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Atès l'anterior, s'estableix que on diu "invalidesa permanent total per malaltia o accident" ha de dir "invalidesa absoluta 
per malaltia o accident", en coherència amb el títol del mateix article i l'assegurança que actualment té contractada 
aquesta administració.

ACORDEN:

1. Aprovar esmenar l'error material en el contingut de l'article 38 de l'Acord regulador de les condicions de treball del 
personal funcionari de l'Ajuntament de Ripollet, de conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en 
què on diu "invalidesa permanent total per malaltia o accident" ha de dir "invalidesa absoluta per malaltia o accident".
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2. Aprovar esmenar l'error material en el contingut de l'article 38 del Conveni per al personal laboral de l'Ajuntament de 
Ripollet, de conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en què on diu "invalidesa permanent total 
per malaltia o accident" ha de dir "invalidesa absoluta per malaltia o accident".

3. Donar trasllat del present Acord i text final a l'autoritat laboral competent en compliment de l'article 38 de l'EBEP, per 
al seu dipòsit,  registre i  publicitat en el butlletí  oficial corresponent,  a través dels mitjans telemàtics previstos en la 
normativa vigent.

I en prova de l'anterior i de conformitat amb el que s'ha exposat, signen tots els presents.

Barcelona, 7 d'abril de 2017
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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