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ACTA NÚM. PLE2015/4 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 5 DE 
JUNY DE 2015 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
19:50 hores del dia 5 de juny de 2015, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència dels membres relacionats al 
marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 
García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents 
compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, el Sr. President obre la sessió 

per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
Únic.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL MODIFICAT DEL CONVENI COL·LECTIU DEL 
PERSONAL LABORAL AL SERVEI  DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON ANYS 2014 
I 2015. 
 

************************************************************* 
 
Únic.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL MODIFICAT DEL CONVENI COL·LECTIU DEL 
PERSONAL LABORAL AL SERVEI  DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON ANYS 2014 
I 2015. 
 
L’article 37 de la Constitució Espanyola, estableix que la Llei garantirà el dret a la negociació 
col·lectiva del treball entre els representant dels treballadors i els empresaris i la força 
vinculant dels convenis. 
 
El Decret Legislatiu 1/1995, de 14 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei de 
l’Estatut dels treballadors, regula al títol III, la negociació col·lectiva i els convenis col·lectiu. 
 
El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament dels personal al servei de 
les entitats locals, estableix en l’article 227 el règim aplicable a la negociació col·lectiva 
laboral.  
 
D’acord amb aquest preceptes, el 27 de gener de 2015, la comissió negociadora de 
l’Ajuntament de Camprodon va aprovar per unanimitat dels seus membres la redacció d’un 
nou text del Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Camprodon 
per als anys 2014 i 2015, amb el quòrum necessari establert per la normativa esmentada. 
 
Durant el tràmit de publicació del referit conveni, amb dates  26/05/2015 i 2/06/2015 la Cap 
de Secció de Relacions Col·lectives i Sancions dels Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de Catalunya ha requerit l’emena i revisió de 
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determinats articles del conveni a l’objecte de la seva adequació a la normativa laboral 
d’aplicació; motiu pel qual, la comissió negociadora, en reunions  celebrades els dies 
29/05/2015 i 5/06/2015 va aprovar per unanimitat dels seus membres el  text modificat del 
Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Camprodon per als anys 
2014 i 2015, que incorpora les esmenes requerides; havent de procedir a la seva tramitació 
corresponent.  
 
Es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el  text modificat del Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de 
l’Ajuntament de Camprodon per als anys 2014 i 2015, aprovat per  la comissió negociadora, 
en dates 29 de maig de 2015 i 5 de juny de 2015, que incorpora les esmenes requerides 
amb dates 26/05/2015 i 2/06/2015 per la Cap de Secció de Relacions Col·lectives i Sancions 
dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de 
Catalunya.   
 
Segon.- TRAMETRE el conveni aprovat a l’autoritat laboral competent en compliment del 
que s’estableix a l’article 90 del Decret Legislatiu 1/1995, de 14 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei de l’Estatut dels treballadors i en compliment del requeriment de data 
26/05/2015. 
 
Tercer.- ESTABLIR que aquest conveni produirà plens efectes amb  caràcter retroactiu des 
de el dia 1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents, dels onze que de fet i de dret integren el Ple.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 19:55 hores, el Sr. Alcalde President 
dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


