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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/4147/2008, de 12 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord de la Comissió negociadora del V Conveni col·lectiu de treball del sector 
d’empreses de treball temporal de Catalunya (codi de conveni 7901245).

Vist l’Acord de la Comissió negociadora del V Conveni col·lectiu de treball del 
sector d’empreses de treball temporal de Catalunya, subscrit el 6 de novembre 
de 2008, d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels 
treballadors; l’article 2.e) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre 
i dipòsit de convenis col·lectius de treball; i l’article 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i altres 
normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió negociadora del V Conveni 
col·lectiu de treball del sector d’empreses de treball temporal de Catalunya (codi 
de conveni 7901245) al Registre de convenis de la Direcció general de Relacions 
Laborals.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oicial de la Generalitat 
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notiiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del Conveni.

Barcelona, 12 de desembre de 2008

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Traducció del text original signat per les parts

ACORDS
de la Mesa de Negociació del V Conveni col·lectiu del sector de les Empreses de 
Treball Temporal de Catalunya

Primer
Constituir-se en la Mesa de Negociació del V Conveni col·lectiu del sector d’Em-

preses de Treball Temporal de Catalunya.

Segon
Celebrar la primera reunió negociadora en data d’avui.

Tercer
Manifestar que les organitzacions que representen, van ser tanmateix signants 

del IV Conveni col·lectiu de Catalunya.

Quart
Que l’esmentat conveni va ser denunciat el passat dia 31 d’octubre pel sindicat 

CC.OO.

Cinquè
Que les organitzacions representades són tanmateix signants del V Conveni 

col·lectiu estatal del sector i que en atenció a l’actual marc normatiu vigent en el 
sector, convenen:
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Que sent la seva voluntat deixar sense efecte les previsions regulades en el Conveni 
col·lectiu d’Empreses de Treball Temporal de Catalunya, donen per inalitzada la 
negociació del mateix.

Que, en conseqüència, i després dels tràmits oportuns, sigui aplicable a les Em-
preses de Treball Temporal de Catalunya, el V Conveni col·lectiu Estatal d’Empreses 
de Treball Temporal en atenció al seu àmbit funcional i territorial d’aplicació.

(08.354.134)
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