
AGENCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 

IL·LMA. SRA. lmma MAYOL i BELTRAN, en la seva qualitat de Presidenta 
del Consorci de 1' Agencia Local d'Energia de Barcelona, en üs de les 
atribucions que li són conferides pels Estatuts del Consorci, 

Ates q.ue en aquest Consorci presta els seus serveis personal laboral i 
tanmateix personal subrogat pertanyent a la plantilla de 1' Ajuntament de 
Barcelona. 

O' acord amb 1' establert en 1' article 92.1 de 1' Estatut deis Treballadors 

RESOL: 

ADHERIR-SE, en tots els seus aspectes, a 1' Acord de condicions de treballs 
comunes deis empleats de 1' Ajuntament de Barcelona i Annex de condicions 
especifiques de personal laboral per al període de temps compres entre els 
anys 2008-2011, per a la seva aplicació al personal laboral del Consorci, i 
personal subrogat de I'Ajuntament de Barcelona. 

APLICAR I'Acord de Condicions de Treball Comunes deis Empleats de 1' 
Ajuntament de Barcelona i 1' Annex de Condicions de Treball Especifiques del 
Personal Laboral, peral període de temps compres entre els anys 2008- 2011; 
al personal laboral propi del Consorci de I'Agéncia Local d'Energia de 
Barcelona; i tanmateix al personal adscrit pertanyent a la plantilla de 1' 
Ajuntament de Barcelona. 

ELEVAR, la present Resolució a 1' Assemblea General del Consorci de 1' 
Agencia Local d' Energia de Barcelona pera la seva ,RATIFICACIÓ. 

En prova de conformitat, i perqué així consti als efectes oportuns, ho signa a 
Barcelona, a ' r~ JUNY 2009 

LA PRESIDENTA 

lmma MA YOL i BEL TRAN 
AGENCIA D'ENEitGIA 
DE BARCELONA 

Torrentde I'OIIa, 218-220 
6801/ B~rrnl~"" 

Els continguts d'aquest a publicadó estan subjectes a una llidmcia de Domini Públic. Es 
permet qualsevol explotació de l'obra, indoent-hi una fina litat comercial, a ixí com la 
creacíó d'obres derívades. la dístríbucíó de les quals també está permesa sense cap 
restricció. 
l a llitencia completa es pot consulta r a 

http:lj creativecommons.org/publicdoma ín/ m a rk/1. O/ deed.ca 

HO CERTIFICO : 
Barcelona, a 15 JUNY 2009 

La Secretaria delegada 




