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Dijous, 10 de setembre de 2015

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de modificació del  
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix per als anys 2014-
2017 (codi de conveni núm. 08011622012001)

Vist el text de l'Acord de Modificació subscrit pels representants de l'entitat local i pels dels seus treballadors el dia 29 
d‘abril de 2015, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març;  
l'article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, el Decret 63/2015, de 28 d'abril, i altres normes d'aplicació,

Vista l'aprovació expressa de l'Acord per l'òrgan competent, segons el que disposa l'article 38.3 de la Llei 7/2007 abans 
esmentada,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció de l'Acord de Modificació del Conveni col·lectiu de treball  del personal  laboral de l'Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix per als anys 2014-2017 (codi de conveni núm. 08011622012001) al Registre 
de  convenis  i  acords  col·lectius  de  treball  en  funcionament  amb  mitjans  electrònics  dels  Serveis  Territorials  del 
Departament d'Empresa i Ocupació 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.

ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE L'ENTITAT 
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX PER ALS ANYS 2014-2017.

Assistents:

Representació de l'Entitat Municipal Descentralitzada:

Susana Herrada Cortés.
Bernat Gisbert Riba.
Concepció Foraster Arespacochaga (assessora).

Representació social:

Lluis Pérez Sarmiento (representant del personal funcionari).
Juan José Cortés García (representant del personal laboral).

Secretària de la Comissió negociadora:

Isabel Rodríguez Pardillos.

A la seu de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix a les 11:00 hores del 29 d'abril de 2015, es reuneixen les 
persones relacionades per tractar la modificació de l'article 32 del Conveni Col·lectiu de les condicions de treball per al  
personal laboral, relatiu a les jubilacions anticipades i arriben als següents:

ACORDS:

Traslladar la proposta de modificació de l'article 32 del Conveni Col·lectiu de les condicions de treball per al personal  
laboral relatiu a les jubilacions anticipades al president de la Corporació als efectes, si s'escau, de l'aprovació del Ple de 
la Corporació i amb el següent redactat:
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"Article 32. Jubilacions anticipades.

1. Els empleats que dins de l'any en curs reuneixin els requisits establerts a les disposicions sobre Seguretat Social en 
matèria de jubilació anticipada, podran acollir-se al sistema de jubilació anticipada, rebent una indemnització única per 
les següents quantitats i per tot el període de:

61 anys: 15.000 EUR.
62 anys: 13.000 EUR.
63 anys: 12.000 EUR.
64 anys: 11.000 EUR.

2. En tot  cas,  l'empleat que desitgi  gaudir  d'aquesta indemnització,  haurà de notificar-ho a l'EMD amb tres mesos 
d'antelació com a mínim a la data efectiva de jubilació i, l'ajut es referirà a la data de jubilació i a l'edat del sol·licitant.

3. En tot cas si es produeix un canvi legal en l'edat de jubilació el present article quedarà en suspens fins a nova 
negociació."

Vist que no hi ha més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió a les 11:40.

De tot això s'estén la present acta, del contingut de la qual, com a secretària, dono fe del lloc i la data indicats.

Barcelona, 9 de juliol de 2015
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès

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