CCOO GIRONA
C. MIQUEL BLAY, 1
17001 GIRONA
Pel vostre coneixement i als efectes legals oportuns, adjunt em plau trametre-us
certificat del Ple en sessió ordinària de data 24 de setembre de 2018 pel que, entre
d’altres, es va acordar:
Primer. Aprovar l’adhesió a l’ Acord comú de condicions per als empleats públics dels
ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), conforme es
manifesta en l'acta final de la Mesa general de negociació dels empleats públics del
dia 20 de juliol de 2018.
Segon. Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l'endemà de la seva
aprovació pel Ple de l'Ajuntament d’Hostalric amb independència de les adequacions
organitzatives i singulars que sigui necessari establir per fer efectiu el seu contingut.
Tercer. Trametre còpia d’aquest acord així com de tota la documentació
complementària al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes
de la seva inscripció i publicació, i a la Comissió Paritària General de Seguiment de
l’Acord comú per a què tingui seu coneixement de l’adhesió en compliment de
l’establert a l’article 4 de l’Acord comú.
Quart. Notificar aquest acord als representants sindicals.
Cinquè. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal
d’edictes i en el portal de transparència, per al coneixement general.
Atentament,

Josep Antoni Frias Molina
Alcalde de la vila d’Hostalric
Hostalric, 26 de setembre de 2018

Les dades de caràcter personal seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament d'Hostalric,
conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre de Protecció de Dades de
caràcter Personal. Li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’oficina
d’atenció ciutadana.
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