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PROPOSTA D’ACORD: 
 
PUNT 2.5. ADDICIÓ A L’ACORD ADOPTAT EN LA MESA DE NEGOCIACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL 

D'APLICACIÓ AL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
      
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La negociació col·lectiva del personal al servei de les Administracions Públiques es tradueix o 
bé en Convenis Col·lectius per al personal laboral (articles 82 i següents del Text Refós de la Llei 
de l'Estatut dels Treballadors), o bé en Pactes o Acords per al personal funcionari, articles 31 i 
següents del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
 
2. En data 14 de juliol de 2005 es va acordar equiparar el règim del personal laboral de la 
Mancomunitat, al règim dels funcionaris.  
 
3. En data 19 de novembre de 2019 es va reunir la mesa de negociació de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta aprovant-se diverses propostes per a la regulació de les condicions de treball 
d'aplicació al personal laboral i funcionari de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Cal aprobar, 
mitjançant resolució administrartiva la regulació tractada i acordada en la mesa de Negociació.  

 
4. S’ha plantejat darrerament, a més, la necessitat de regular condicions específiques per al 
personal interí/temporal (funcionari/a interí/na o laboral temporal) de la Mancomunitat, que 
manté una relació perllongada en el temps més enllà de cinc anys. Este personal planteja sovint 
situacions jurídico/administratives necessitades d’una regulació específica que regule de forma 
reglada/generalitzada i per a totes les persones ocupades per esta Mancomunitat que es troben 
en eixes circumstàncies, eixes situacions. S’ha confeccionat proposta a eixe respecte, la qual ha 
sigut tractada amb la representació dels empleats/des d’esta entitat. 
 
5. A l’expedient consta informe dels serveis municipals. 
 
6. Cal resoldre a eixe respecte. 
 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment es formula la següent proposta d’ACORD: 

 

PRIMER. Aprovar, formalment, l’Acord adoptat en la Mesa de Negociació de data 19 de 
novembre de 2019, sobre “Condicions de treball d'aplicació al personal laboral i funcionari 
de la Mancomunitat de la Ribera Alta”; tot ampliant/incloent en el text aprovat regulació 
específica per al Personal temporal de llarga duració. 
 
A l’expedient constarà, diligenciat pel secretari , el text íntegre de les Condicions de treball 
d'aplicació al personal laboral i funcionari de la Mancomunitat de la Ribera Alta aprovades. 
 

Alzira, març de 2020. 
El president 

 


