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ACORD DE pRÓnROen I ¡rnOOlHClCló DE TACORD COIV|Ú Oe CONDICIONS PER AtS EMPTEATS
pÚaucs DEts ENs tocAts DE CATAIUNYA DE MENYS DE 20.000 HABITAI{TS (codi conveni
núm. 7910fl)15072015)

Barcelona, 22 de gener de 2018,

REUNITS

Els membres de la Comissió negociadora de l'Acord comú de condicions per als empleats públics

dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (endavant Acord comú), d'una banda

els representats de les ent¡tats municipalistes, Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i

Associació Catalana de Municipis (ACM) i d'una altra banda, la representació dels empleats
públics, Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) i Unió General de Treballadors de Catalunya
(UGT), amb mot¡u de la seva prórroga, d'acord amb l'establert en l'art.82.1 del Text refós de

l'Estatut dels Treballadors ien els arts. 33i34.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Básic de

l'Empleat Públic, després de les consegúents exposicions de mot¡us per part d'ambdues parts, de

comú acord,

MANIFESTEN

Que ambdues parts es reconelxen capac¡tat i legitimació suficient, conforme a l'art. 87 del text
refós de l'Estatut dels Treballadors i en l'art. 34 del text refós de la Llei de l'Estatut Básic de

l'Empleat Públic

Que segons l'art. 3 de l'Acord comú la seva durada és de tres anys, és a dir, des de l'1 de gener

de 2015 fins al 31 de desembre de 2017, peró si cap de les parts que el concerten el denuncia,

s'entendrá prorrogat per períodes successius d'un any.

Que actualment l'Acord es troba prorrogat tácitament en aplicac¡ó d'alló prev¡st a l'art. 3.1.

Que les parts convenen qué la vigéncia de l'Acord comú es pot perllongar més enllá del termini
fixat ¡n¡cialment. Que en tot cas, l'ampliació i la modificació del termini fixat es fa sens perjudici

de la facultat que les assisteix de poder proposar una modificació, sempre que aquesta sigui

fruit d'un canvi normatiu o d'una alteració de les circumstánc¡es que van permetre la signatura

de l'Acord comú.

És per aixó que les parts subscr¡uen aquest Acord, que es regirá per les cláusules següents:

Es prorroga en els mateixos termes icondicions l'Acord comú signat l'any 2015 i les

modificacions posteriors. Tanmateix, per tal d'ajustar la redacció del conveni a enguany, es

l'apartat primer de l'art¡cle 3, que queda redactat com s'especifica a cont¡nuac¡ó:

"7. Aquest Acord tindrd lo durodo següent: des del 1 de gener

Comisr¡ó Paritária General de

desembre de 2079' .

8¿rc¿lona,22 de ge¡.r de 201a
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SEGON- Es faculta a la Sra. Eugénia Revilla Esteve perqué remeti una cópia del present Acord a

I'Autoritat Laboral per al seu dipósit, reg¡stre ¡ corresponent publicac¡ó.

I en prova de conformitat de tot el que s'ha exposat, els sota-signants subscriuen aquesta acta
en el lloc ¡ data de l'encapgalament.

FEDERACIó DE SERVEIS PER I.A CIUTADANIA. CCOO

PÚBucs DE LA UGT DE CATATUNYA

ecretari de la Comissió Negoc¡adora

Comis.ió Paritaria Genera de SeBUir.enr
Barcélona,22 de gen¿r d¿ 2018
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En ric Quílez i

,TAIáNA DE MU IS I COMARQUES

Josep Manel Abad i Navarrete
Coordinador ddlaCom
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