
Dimarts, 16 de setembre de 2014

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga del  
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Sallent per al període 14.06.2014-13.6.2015 (codi  
de conveni núm. 08008062011995)

Vist el text de l'Acord de pròrroga del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Sallent subscrit 
pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 11 de juny de 2014, de conformitat amb el que 
disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de  
l'Estatut dels treballadors; 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  352/2011,  de  7  de  juny,  de  reestructuració  del  Departament  d'Empresa  i  
Ocupació, 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 pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de del personal laboral de l'Ajuntament 
de Sallent  per al  període 14.06.2014-13.6.2015 (codi de conveni núm. 08008062011995)  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 PRÒRROGA DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT 
DE SALLENT PER AL PERÍODE 14.6.2014-13.6.2015

Assistents

Representació de l'Ajuntament:

Anna Maria Fernandez García
Josep Fernandez Rodriguez

Representació del Comité d'Empresa:

José Eduardo Rey
Josep Balasch
Ma Angels Roca
Rosa Requena

Reunides les persones esmentades, membres de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del personal 
laboral de l'Ajuntament de Sallent, l'11 de juny de 2014, s'arriba al següent,

ACORD:

Continuar la Pròrroga del Conveni col·lectiu del personal laboral i funcionari durant el termini d'1 any, que és el termini 
establert per Llei. Incloent els annexos dels acords assolits fins a data d'avui i que es troben publicats al BOP.

I, sense més assumptes a tractar, signen les els membres de la Comissió Negociadora en el lloc i data esmentats.

Barcelona, 29 de juliol de 2014
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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