Divendres, 14 de març de 2014
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de Pròrroga Parcial
de la Ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Berga (codi de conveni núm.
08014062012006)
Vist el text de l’Acord de Pròrroga Parcial de la Ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de
l’Ajuntament de Berga, subscrit pels representants de l’entitat local i pels dels seus treballadors el dia 15 d’octubre 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 Parcial de la Ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball del personal
laboral de l’Ajuntament de Berga (codi de conveni núm. 08014062012006) 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.
- 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 PARCIAL DE LA ULTRAACTIVITAT DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL
PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE BERGA
Assistents
Representació de l’Ajuntament:
Ramon Bajona i Riu
Representació dels treballadors:
Membres de la representació unitària del personal laboral de l’Ajuntament, senyors Angel Mateos Alonso, Amador
Almansa García, Antoni Lopez Perpinyà, Pere Claret i Boixader i Fca. Carmen Urbano i Màrmol.

A la ciutat de Berga, quan són les 18.00 hores del dia 15 d’octubre de 2013, reunides les persones esmentades a la
Sala d’agermanaments de l’Ajuntament de Berga, membres de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de
Berga, es reuneixen a l’efecte de l’adopció dels acords pel decaïment parcial del Conveni col·lectiu del personal laboral
de l’Ajuntament de Berga i pròrroga de les condicions laborals sobre salari, jornada i horaris fins a 31 de desembre de
2013, i que consten com:
"En virtut de la proposta formulada per l’Ajuntament de Berga, per acordar la prorroga de la ultraactivitat del Conveni del
personal laboral de l’Ajuntament de Berga, i el decaïment parcial de l’esmentat Conveni col·lectiu, que transcrita diu:
Atès l’acord de pròrroga d’ultraactivitat del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Berga, aprovada
pel Ple de la Corporació de data 4 de juliol de 2013, pel qual l’Ajuntament de Berga i la representació sindical, es
comprometien a continuar la negociació per l’obtenció d’un nou conveni, i mantenir la ultraactivitat fins la data màxima
per la finalització de la negociació acordada pel dia 15 d’octubre de 2013, i no havent donat per esgotada per cap de les
parts la negociació ni haver instant a la mediació obligatòria o l’arbitratge voluntari. Atès que és voluntat de la
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Corporació continuar, encara que no de forma indefinida, per contravenir aquesta l’esperit de la legislació vigent, en la
negociació col·lectiva, l’Ajuntament de Berga, proposa a la Mesa de Negociació, l’adopció dels següents acords, que
tindran caràcter d’improrrogables i que hauran de ser ratificats pel Ple de la Corporació, com a òrgan competent per la
seva aprovació.
1. Prorrogar per un sol cop la ultraactivitat del Conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Berga, fins a la data
màxima de 31 de desembre de 2013.
2. Aquesta pròrroga afectarà només a les condicions laborals pel que fa al salari, jornada i horaris ja pactats.
3. Acordar el decaïment parcial del conveni a partir del dia 15 d’octubre de 2013, en tot allò que difereixi de les
condicions laborals que afecten al personal funcionari de la Corporació, amb la voluntat de no dilatar en el temps les
diferències substancials que afecten a un i altre col·lectiu.
4. Aquests acords tindran en tot cas el caràcter d’improrrogable.
Berga, 15 de octubre de 2013.
Per l’Ajuntament.
Pel Comitè d’Empresa.
Atesa l’acceptació d’aquesta proposta segons consta en escrit de la representació del personal laboral de data 15
d’octubre de 2013 amb assentament d’entrada número 4000, amb dues parts signen i acorden el contingut de la
proposta."
Igualment per part de la Mesa, s’acorda que en cas que, sotmesos aquests acords a l’aprovació del Ple de la
Corporació, aquest aprovés la totalitat dels punts aquí inclosos, els tràmits necessaris per a la inscripció en el Registre
de convenis i acords col·lectius de treball es faci per part dels serveis de RRHH de l’Ajuntament de Berga.
S’aixeca la sessió quan són les 18.10 h del dia esmentat a l’encapçalament, signant aquesta acta per quatriplicat
exemplar la totalitat dels assistents.
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Barcelona, 14 de gener de 2014
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès
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