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Serveis Territorials

RESOLUCIÓ

Resolució de 5 de març de 2010, per la
qual es disposa la inscripció i la publicació
de l'Acord d'adhesió del Patronat Municipal
d'Habitatge a l'Acord de condicions de tre-
ball comunes dels empleats públics de l'A-
juntament de Barcelona (codi de conveni
núm. 0816102).

Vist el text de l'Acord d'adhesió del Patro-
nat Municipal d'Habitatge a l'Acord de con-
dicions de treball comunes dels empleats
públics de l'Ajuntament de Barcelona, subs-
crit pels representants de l'empresa i pels dels
seus treballadors el dia 20 de maig de 2009, i
de conformitat amb el que disposen els arti-
cles 90.2 i 3, i 92.1 del Reial decret legislatiu
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballa-
dors; l'article 2.b) del Reial decret
1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i
dipòsit de convenis col·lectius de treball; el
Decret 326/1998, de 24 de desembre, de
reestructuració de les delegacions territorials
del Departament de Treball, modificat pel
Decret 106/2000, de 6 de març, de reestruc-
turació parcial del Departament de Treball; el
Decret 199/2007, de 10 de setembre, de
reestructuració del Departament de Treball, i
altres normes d'aplicació,

RESOLC:

- 1 Disposar la inscripció de l'Acord d'ad-
hesió del Patronat Municipal d'Habitatge al a
l'Acord de condicions de treball comunes
dels empleats públics de l'Ajuntament de
Barcelona (codi de conveni núm. 0816102)
al Registre de convenis dels Serveis Territo-
rials del Departament de Treball a Barcelona.

- 2 Disposar que el text esmentat es publi-
qui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP)
de Barcelona.

Transcripció literal del text original signat
per les parts:

ACORD D'ADHESIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'HABITATGE A L'ACORD DE CONDICIONS DE
TREBALL COMUNES DELS EMPLEATS PÚBLICS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Assistents
Representació empresarial:
Gerent: Jaume Fornt Paradell.
Representació social:
President Comitè Empresa: Jesús González

Gutiérrez.
Reunides les parts esmentades, a Barcelo-

na 20 de maig de 2009, arriben als següents
acords:
Primer. - Acord d'adhesió

D'acord amb l'establert en els articles 92.1
de l'Estatut dels Treballadors, atès l'establert
en la Clàusula Preliminar Sisena de l'Acord
de condicions de treball comunes dels
empleats de l'Ajuntament i la Clàusula Preli-
minar Segona de l'Annex de condicions
específiques del personal laboral de l'Ajunta-
ment, s'acorda adherir-se a l'Acord de condi-

cions de treball comunes dels empleats de
l'Ajuntament de Barcelona i l'Annex de con-
dicions de treball específiques del personal
laboral, per al període 2008-2011.

L'adhesió a l'Acord de condicions de tre-
ball comunes dels empleats de l'Ajuntament
de Barcelona i Annex de condicions específi-
ques de personal laboral, comporta l'aplica-
ció a tot el personal adherit dels mecanismes
d'accés, promoció i mobilitat orgànica i fun-
cional previstos en l'Acord, tot i que, mit-
jançant la corresponent comissió negociado-
ra pugui dur-se a terme la introducció d'a-
cords complementaris en forma d'Annexos.
Segon. - Àmbit funcional i personal

L'acord i annex serà d'aplicació als treba-
lladors contractats en règim laboral del Patro-
nat Municipal de l'Habitatge. En resten
exclosos el personal eventual de confiança i
d'assessorament especial així com els labo-
rals que desenvolupin llocs de treball amb
complement de destinació 28 o superior. En
aquests casos serà d'aplicació, per analogia
el règim de condicions de treball propi dels
empleats públics, d'acord amb les seves con-
dicions.
Tercer. - Àmbit temporal

L'àmbit temporal de vigència i les condi-
cions de pròrroga i denúncia, seran els esta-
blerts en la Clàusula Preliminar Tercera de
l'Acord de condicions de treball comunes
dels empleats de l'Ajuntament i la Clàusula
Preliminar Segona de l'Annex de condicions
específiques del personal laboral de l'Ajunta-
ment.
Quart. - Comissió paritària de seguiment

En el termini de quinze dies des de la sig-
natura de l'acord d'adhesió es constituirà una
comissió de seguiment paritària formada pels
representants del Patronat Municipal de l'Ha-
bitatge i pel Comitè d'empresa signants. La
comissió tindrà com a funcions principals:

- Vigilar el compliment concret d'allò que
s'ha pactat.

- Conèixer i resoldre els conflictes derivats
de l'aplicació i interpretació dels Acords

- Igualment en cas que s'acordi la intro-
ducció d'un Annex que reguli les peculiari-
tats del personal del Patronat Municipal de
l'Habitatge, la comissió vetllarà per l'aplica-
ció correcta d'aquest en coherència i harmo-
nia amb l'Acord de condicions de treball
comunes dels empleats de l'Ajuntament i
l'Annex de condicions específiques del per-
sonal laboral de l'Ajuntament.

Barcelona, 5 de març de 2010.
La Directora dels Serveis Territorials a Bar-

celona, Raquel Calveras Augé.
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Serveis Territorials

RESOLUCIÓ

Resolució de 9 de març de 2010, per la
qual es disposa la inscripció i la publicació

de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any
2008 i de revisió salarial per a l'any 2009 del
Conveni col·lectiu de treball de l'empresa
Freixenet, SA (codi de conveni núm.
0801982).

Vist el text de l'Acord de revisió de l'IPC
per a l'any 2008 i de revisió salarial per a
l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball
de l'empresa Freixenet, SA, subscrit pels
representants de l'empresa i pels dels seus
treballadors el dia 4 de març de 2009, i de
conformitat 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.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de
maig, sobre registre i dipòsit de convenis
col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de
24 de desembre, de reestructuració de les
delegacions territorials del Departament de
Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6
de març, de reestructuració parcial del
Departament de Treball; el Decret 199/2007,
de 10 de setembre, de reestructuració del
Departament de Treball, i altres normes d'a-
plicació,

RESOLC:

- 1 Disposar la inscripció de l'Acord de
revisió de l'IPC per a l'any 2008 i de revisió
salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lec-
tiu de treball de l'empresa Freixenet, SA (codi
de conveni núm. 0801982) al Registre de
convenis dels Serveis Territorials del Departa-
ment de Treball a Barcelona.

- 2 Disposar que el text esmentat es publi-
qui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP)
de Barcelona.

Transcripción literal del texto firmado por
las partes:

ACUERDO DE REVISIÓN DEL IPC DE 2008 Y
ACUERDO DE REVISIÓN PARA EL AÑO 2009 DEL
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA
FREIXENET, SA

Asistentes
Por la representación empresarial:
Francisco Herrero Martín y Núria Gonzá-

lez Sabater.
Por el Comité d'Empresa:
Sergio Lozano, Antonio Domínguez, Fran-

cisco J. Solis, Juan Baca, Jordi Güell, Felix
Marrugat, Cristina Llopart, Manuel Verge,
Antonia Hernández, J. Carlos Antolín y Fran-
cisco Muriel.

Reunidas las personas mencionadas en las
dependencias de la empresa Freixenet, SA,
con domicilio en Sant Sadurní d'Anoia, el día
4 de marzo de 2009, llegan a un acuerdo
total en la revisión de las tablas salariales
provisionales de 2009.

ANEXO 1

Tabla salarial de 1.1.2008 a 31.12.2008
(2,20%)

Grupo A - Técnicos titulados§ Salario Base - Mes#
Título grado superior§ 2435,70#
Título grado medio§ 2165,42#
Título grado inferior§ 2043,56#




