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Administració Autonòmica Departament d’Empresa i Ocupació

Núm. 8790
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
Serveis Territorials a Girona

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la pròrroga 
del Conveni col·lectiu de treball del Conservatori de Música Isaac Albéniz 
de la Diputació de Girona per als anys 2013-2017 (codi de conveni núm. 
17001362011998)

Vist el text de la pròrroga per als anys 2013-2017 (del 02/04/2013 
al 02/04/2017) del Conveni col·lectiu de treball del Conservatori 
de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, subscrit, d’una 
banda, pels representants del CMIADG i de l’altra, pels dels seus 
treballadors, el dia 2 d’abril de 2013, i d’acord amb el que establei-
xen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; 
l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i 
dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, 
de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocu-
pació, modificat pel Decret 91/2013, de 29 de gener i altres normes 
d’aplicació, 

Resolc:

–1  Disposar la inscripció de la pròrroga del Conveni col·lectiu de 
treball del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Dipu-
tació de Girona per als anys 2013-2017 (codi de conveni núm. 
17001362011998) al Registre de convenis i acords col·lectius de 
treball dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona.

–2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

Girona, 22 de juliol de 2013 

Ferran Roquer i Padrosa
Director dels Serveis Territorials, en funcions

Transcripció del text original signat per les parts

Acta de la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu del personal 
del CMIADG (2 d’abril de 2013)

A Girona, essent les deu del matí del dia 2 d’abril de 2013, es re-
uneixen a la seu del Conservatori de Música els representants de 
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l’organisme autònom “Conservatori de Música Isaac Albèniz de la 
Diputació de Girona” i els representants dels treballadors del Con-
servatori, a efectes de prosseguir les negociacions del conveni de 
condicions de treball, un cop realitzada la seva sessió constitutiva, 
en sessió de data 19 de març de 2013.

Assisteixen a la sessió, els senyors/es:

a)  En representació del CMIADG, els senyors/es: Jordi Costa i Se-
rra, Jordi Agustí i Ferrer.

b)  En representació dels treballadors del CMIADG, els senyors/es: 
Miquel Sunyer i Bover, Rosa Masferrer i Voltas, Cèlia Ginesta i 
Pérez.

Assisteix també el Sr. Joan Vila i Pujolràs, que actua com assessor de 
recursos humans de la Diputació i qui certifica la present acta, Mi-
quel Àngel Villacampa Ester, en la seva condició de secretari d’actes 
de la referida comissió i moderador de les sessions.

Oberta la sessió, es prenen els següents acords:

1.  Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Un recepcionades les correccions que, en quan al seu esborrany, po-
sen de manifest les parts en el propi acte, s’aprova el redactat defi-
nitiu de l’acta de la sessió constitutiva de la Comissió Negociadora 
del Conveni col.lectiu, de data 19 de març de 2013 que, acte seguit, 
és signada per les parts.

2. Prolongació del conveni col.lectiu de treball del Conservatori de 
Música isaac Albèniz de la Diputació de Girona pels anys 2004-2007.
D’acord amb els termes que varen ser tractats en la sessió anterior, 
els representants dels treballadors han valorat la proposta dels re-
presentants del Conservatori, de mantenir la vigència del Conveni 
2004-2007, basant-se en el caràcter d’ultractivitat establert a l’article 
86.2 de l’Estatut dels Treballadors.
Obert el torn de deliberacions, els representants del Conservatori i 
els representants dels Treballadors coincideixen en manifestar que 
la prolongació de la vigència del conveni és la solució més addient, 
donat que el marc legal actual impossibilita a les parts a accedir a 
un procés negociador. 
La disposició transitòria quarta de la Llei 3/2012, de mesures ur-
gents per a la reforma del mercat laboral, publicada en el Butlle-
tí Oficial de l’Estat, núm. 162, de 7 de juliol de 2012 que estableix: 
“Vigència dels convenis denunciats. En els convenis col.lectius que 
ja estessin denunciats a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
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el termini d’un any a què fa referència l’apartat 3 de l’article 86 
de l’Estatut dels treballadors, en la redacció donada al mateix per 
aquesta Llei, començarà a computar-se a partir de l’esmentada data 
d’entrada en vigor.”
La disposició final vintena de la pròpia Llei que estableix que “la 
present Llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de l’Estat.” 
El referit marc legal constata que les parts estan dins del termini d’un 
any a comptar des de la publicació de la Llei 3/2012 esmentada, per 
negociar un nou conveni o per perllongar els efectes del conveni 
vigent, basant-se en aquest darrer cas,  en el caràcter d’ultractivitat 
que estableix l’article 86.2 de l’Estatut dels Treballadors.
És per això que, de conformitat amb el marc legal aplicable i en base 
a la voluntat de prolongació del Conveni 2004-2007, els represen-
tants del CMIADG  i dels seus treballadors ACORDEN:
1)  Prolongar la vigència del Conveni col.lectiu de treball del Conser-

vatori de Música Isaac Albèniz de la Diputació de Girona (2004-
2007), per un període de 4 anys que es computarà a partir de la 
data de la sessió en la que s’adopta el present acord entre les parts 
i que finalitzarà el 2 d’abril de 2017.

2)  Remetre el present acord al Consell Rector als efectes que aquest 
organisme elevi la seva proposta al Ple de la Diputació per a la 
seva ratificació, a l’empara de l’article 8 n) dels vigents Estatuts 
del Patronat.

3)  Procedir a la remissió, si s’escau, de l’esmentat acord al Departa-
ment de Treball de la Generalitat per a la seva inscripció en cas 
que procedeixi la realització d’aquest tràmit.

Són les deu hores i trenta minuts i s’aixeca la sessió, estenent-se la 
present acta que signen els representants de les parts negociadores 
amb mi, el Secretari, que dono fe.
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