PACTE D’ADHESIÓ AL VI CONVENI COL·LECTIU ÚNIC D’ÀMBIT DE CATALUNYA
DEL PERSONAL LABORAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Girona, a data de signatura electrònica
REUNITS
D’una banda, Pere Saló i Manera, president del Comitè Executiu del Consorci del
Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (Consorci ATMG)
que actua en nom i representació del Consorci ATMG.
De l’altra, la plantilla del Consorci ATMG, formada actualment per quatre treballadors/es
sota signants.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a signar aquest
pacte i
MANIFESTEN
1. Que, l’acord tercer de l’ACORD GOV/9/2015, de 27 de gener, pel qual s’aprova la
modificació dels Estatuts de determinats consorcis amb participació majoritària de la
Generalitat de Catalunya pel que fa a al règim de personal, estableix que el personal
laboral que presta serveis en aquests consorcis no adquirirà la condició de personal
al servei de l’Administració de la Generalitat. Es regirà pel Conveni laboral vigent en
el moment de la publicació d’aquest Acord, mentre el Conveni referit mantingui la
seva vigència.
2. Que, després d’aquesta modificació, l’article 26 dels estatuts del Consorci ATMG,
estableix que el règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
3. Que, des del 2008, els contractes laborals del personal del Consorci ATMG recullen
que les condicions laborals aplicables al personal de l’entitat són les que recull el VI
Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat
de Catalunya (6è Conveni).
4. Que, el 26 d’octubre de 2017, el Comitè Executiu va aprovar acordar l’adhesió del
personal al servei del consorci al VI Conveni únic de personal laboral de la
Generalitat de Catalunya i els posteriors que es vagin aprovant, acord ratificat pel
Consell d’Administració al 20 desembre del mateix any.
5. Que, el 14 de maig de 2020, la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal
(CRDP) va autoritzar l’inici de les negociacions per a l’adhesió del personal del
Consorci ATMG al 6è Conveni.
6. Que, el 4 de juny de 2020, un cop finalitzades les negociacions amb la plantilla de
personal i el Consorci ATMG, les parts van signar el projecte de pacte d’adhesió al
6è Conveni.

7. Que, el 17 de juny de 2020, la Direcció General de Pressupostos i la Direcció
General de Funció Pública han emès l’informe conjunt favorable a l’acord d’adhesió
del Consorci ATMG al 6è Conveni, d’acord amb el que s’estableix en l’article 34 de
la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2020.
PACTEN
1. L’adhesió al 6è Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de
l’administració de la Generalitat de Catalunya.
2. Que, en les relacions laborals entre el Consorci ATMG i els seus treballadors, seran
d’aplicació, per adhesió, les clàusules del 6è Conveni.
3. Que, les categories laborals i els salaris corresponents seran les que es reflecteixen
en la taula salarial del 6è Conveni.
4. Que, és d’aplicació al personal laboral del Consorci ATMG el Títol III de la Llei 4/2020
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020, relatiu a les
despeses de personal, en els mateixos termes, vigència i condicions que al personal
laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest pacte, el signen a un sol efecte
a la data de la signatura electrònica.
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