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Dilluns, 24 de març de 2014

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

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

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2013, 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 Vilanova i la Geltrú per als anys 2013 -2016 (codi de  
conveni núm. 080146712012007)

Vist el text de l’Acord de pròrroga del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 25 de març de 2013, i 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 del personal laboral de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per als anys 2013-2016 (codi de conveni núm. 080146712012007) 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 VILANOVA I LA GELTRÚ PER ALS ANYS 2013-2016.

Proposta:

Vista la signatura dels pactes de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el dia 29 de 
desembre de 2012 per a la negociació de l’afectació del RD llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 
l’estabilitat pressupostària i  de foment de la competitivitat,  tots els Acords de temes pendents i  tot el que consta al 
Capítol I del Pressupost municipal 2013, es fa necessari la seva ratificació pel Ple Municipal.

S’acorda:

Ratificar els pactes de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el dia 29 de desembre de 
2012 per a la negociació de l’afectació del  RD llei  20/2012,  de 13 de juliol,  de mesures per a garantir  l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, tots els Acords de temes pendents i tot el que consta al Capítol I del 
Pressupost municipal 2013, que s’adjunta com annex del present Acord.

Vilanova i la Geltrú, 25 de març de 2013
Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, Miguel Gargallo Serrano

ANNEX

Assistents:

Representació empresarial:

Neus Lloveras Massana
Francesc Torres Ferrando

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

62
01

40
00

40
5



2

Dilluns, 24 de març de 2014

Representació sindical:

CCOO

Jordi Torrents Colado
Eva Hernández Clemente
Francesc Xavier Salar Mena
Antonio Soriano Jiménez
Júlia Salazar Abad
José Ramos Ramírez

UGT

Eva Bolaño Creus
Josep Mª Ferrando Llosa

SFP

Josep Alarcó Martí
Antonio Tienda Jurado

Reunida la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el dia 29 de desembre de 2012 a les 
13.00 hores a l’edifici de la Plaça de la Vila per a la negociació de l’afectació del RD Llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, tots els Acord de temes pendents i tot  
el que consta al Capítol I del pressupost municipal 2013, s’arriba als següents,

ACORDS:

1. Conveni col·lectiu-Pacte de condicions.

Havent denunciat el Conveni s’acorda signar el mateix text del Conveni-Pactes que es va signar l’any 2007.

Excepte el que s’estableix amb caràcter de temporalitat fins que es restableixin les circumstàncies legals anteriors al  
règim jurídic vigent fruit  de l’aplicació del  "Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad".

Aquest nou Conveni col·lectiu i Pacte de condicions serà vigent fins el 31 de desembre de 2016.

2. Compromisos.

En el cas que la projecció dels pressuposts de l’any 2014 o 2015, un cop aprovades les ordenances fiscals i realitzats 
tots els ajustos possibles als capítols corresponents, presentessin desequilibri pressupostari, les parts es comprometen 
a negociar la pròrroga de les mesures econòmiques aquí indicades o la definició de noves mesures per tal d’aconseguir 
l’equilibri pressupostari sense posar en perill l’estabilitat laboral.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès

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

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

62
01

40
00

40
5


		2014-03-21T14:10:01+0100
	


21/03/2014
14:10:01




