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ACORD del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona de ratificació de l’acord 

signat entre els representants de l’Administració i de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i 

pel Comitè d’Empresa del Consorci integrat per CCOO, UGT i IAC-CATAC 

El Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, estableix 

a l’article 10 dels seus Estatuts les funcions del Consell de Direcció, i entre aquestes : 

m) Fixar els criteris generals en matèria de personal del Consorci i aprovar les plantilles 

de personal. Nomenar i fer cessar els càrrecs de l’estructura de gestió del Consorci, a 

proposta de la Gerència, d’acord amb els principis que regeixen la provisió de llocs de 

treball en els ens de caràcter públic. 

Des de la seva constitució el Consorci d’Educació de Barcelona i els representants sindicals van 

acordar que el marc regulador de les relacions laborals del personal seria l’Acord regulador de 

les condicions de treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i a 

l’Annex de condicions específiques de personal laboral, i que la forma en que s’ha vingut 

produint aquest regulació és mitjançant l’acord d’adhesió signat entre els representants de 

l’administració, els representants sindicals de l’Ajuntament de Barcelona que representen les 

persones adscrites al CEB de la plantilla municipal i el Comitè d’Empresa del CEB. 

Que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona en sessió celebrada el passat 28 de juliol e 

2018 va aprovar APROVAR l'Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de 

l'Ajuntament de Barcelona per al període 2017-2020, i l'Acord de condicions de treball 

específiques del personal funcionari de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció, Extinció 

d'Incendis i Salvament, subscrits pels representants de la Corporació i les organitzacions 

sindicals Unió General de Treballadors (UGT), Confederació Sindical de Comissions Obreres 

(CCOO) i el Sindicat d’Agents de Policia Local (SAPOL) així com l'Annex de condicions 

específiques de personal laboral subscrit en la mateixa data pels representants de la Corporació 

i les organitzacions sindicals Unió General de Treballadors (UGT) i Confederació Sindical de 

Comissions Obreres (CCOO). 

Que posteriorment, els representants del Consorci d’Educació i els representants sindicals de 

CCOO i UGT i del Comitè d’empresa del CEB han estat negociant l’adhesió i adaptació de l’acord 

de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament per al període 2017-

2020 al personal del Consorci d’Educació de Barcelona arribant a un acord signat el passat 25 de 

febrer de 2019. 

Ateses les necessitats organitzatives del Consorci d’Educació de Barcelona i d’acord amb l’article 

10, punt m) del decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de 

Barcelona, vist l’acord signat, 

El Consell de Direcció, 

ACORDA 

1. Ratificar de l’acord signat entre els representants de l’Administració i de les organitzacions 

sindicals CCOO i UGT, i pel Comitè d’Empresa del Consorci integrat per CCOO, UGT i IAC-CATAC 

que s’incorpora com annex. 

 

Barcelona, 18 de març de 2019 


