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Dilluns, 24 d'agost de 2015

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 7 d’agost de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària  
del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 
08001065011994)

Vist el text de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la 
província de Barcelona subscrit el dia 27 de març de 2015, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 i 91.4 
del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, l’article 2.1.c) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig; el Decret 
63/2015, de 28 d’abril, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, la Resolució EMO/1839/2015, de 31 
de juliol, d’avocació i assignació temporal de determinades funcions dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a la 
Catalunya  Central  en  els  Serveis  Territorials  del  Departament  d’Empresa  i  Ocupació  a  Barcelona i  altres  normes 
d’aplicació,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres 
públiques de la  província  de Barcelona (codi  de conveni  núm. 08001065011994)  al  Registre  de convenis  i  acords 
col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació a Barcelona, amb comunicació a la Comissió Paritària.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ACORD  DE  LA  COMISSIÓ  PARITÀRIA  DEL  CONVENI  COL·LECTIU  DE  TREBALL  DEL  SECTOR  DE  LA 
CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Assistents:

Representació empresarial:

FEC:

Jaume Cots
Eulalia Tort
Estanislau Codina
Mercè Polo
Daniel Gracia

Representació social:

CCOO:

Andreu Ogayar Marquez
Fulgencio Caballero Flores
Espartac Obradors
Ricardo Domingo

UGT:

Francisco Javier Jurado Gálvez
Lidia García
Juani Arenas
José Antonio Riveiro Rodríguez
José Antonio Pasadas Muñoz
Juan Alfaro Hinarejos
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Dilluns, 24 d'agost de 2015

A la ciutat de Barcelona, essent les 10.00 hores del dia 27 de març de 2015, es reuneix en primera convocatòria la 
Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, amb 
l’assistència dels senyors relacionats en el encapçalament, en les representacions que respectivament s’hi indiquen, i 
actuant com a secretari el senyor Jordi Altafaja Diví.

Com sigui que hi són presents els membres titulars de la Comissió Paritària, s’obre tot seguit la sessió de conformitat 
amb l’Ordre del dia establert.

En primer lloc, i seguint l’ordre del dia establert, es fa l’elecció i nomenament del president, quedant nomenat en aquest 
acte  el  senyor  José Luis  Martínez  Campillo.  El  president  pren  la  paraula  donant  les  gràcies  als  assistents  per  la 
confiança que dipositen amb ell en aquest acte, i fent una breu al·lusió al record de l’anterior president, es compromet a 
exercir el seu càrrec amb la responsabilitat i dedicació que requereix.

Tot seguit, i com a segon punt de l’Ordre del dia, es fa lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 04/2014,  
de data 17 de novembre de 2014, que en prova de conformitat es signada per tots els assistents.

Seguidament, el president fa lectura de la consulta a la Comissió Paritària presentada per l’empresa ACSA i que es  
transcriu a continuació:

"La consulta versa sobre ¿Qué nivel retributivo se ha de aplicar a un trabajador que está encuadrado en un determinado 
grupo profesional y nivel retributivo (según Anexo XI CGSC y según Anexo I-A Tabla retribuciones vigentes desde enero 
2013 en el Convenio de construcción de la provincia de Barcelona)?, en tanto en cuanto las funciones dentro de ese 
grupo profesional son aplicables para todas aquellas categorías profesionales que se encuadran dentro de ese grupo 
profesional.

En particular, se plantean dos cuestiones:

1. Dado que las funciones están definidas para cada grupo profesional y son las mismas para todos los componentes de 
ese grupo, ¿es exigible complementar económicamente a un trabajador asignado a un nivel retributivo inferior hasta otro 
nivel superior del mismo grupo profesional, argumentando la realización de funciones distintas (que sí se diferenciaban 
anteriormente)?

2. Cuando un trabajador asignado a un grupo profesional realiza una actividad definida dentro de las funciones de otro  
grupo profesional superior, se le compensará económicamente la diferencia de retribución de manera proporcional al 
periodo durante el que realice estas funciones.

Pero si este Grupo Profesional incluye diversos niveles retributivos (p.e. Grupo Profesional 2 ó 4), ¿es lícito aplicar esta 
diferencia hasta el nivel retributivo inferior?

¿Qué criterios hay que tener en cuenta para aplicar una retribución u otra?

¿Qué elementos determinan tal decisión?"

En primer lloc intervé la representació patronal exposant els extrems concrets de la consulta. Després d’un seguit de 
valoracions per part  de la  representació  patronal  i  de la  representació  sindical,  les  parts  acorden contestar  en els 
següents termes:

"En  relació  amb  les  qüestions  plantejades  en  la  consulta  efectuada  en  aquesta  Comissió  Paritària  ambdues 
representacions manifesten que s’ha de tenir en compte el següent:

1. L’art. 76.1 del V Conveni col·lectiu general del sector de la construcció, segons la redacció donada per l’Acta de la 
dotzena reunió de la seva Comissió Negociadora, estableix que quan un treballador sigui destinat a ocupar un lloc d’un 
nivell retributiu superior al que tingués reconegut, i en els termes recollits en aquest precepte, té dret a percebre, mentre 
es trobi en aquesta situació, la remuneració corresponent a la funció efectivament desenvolupada.

2. Que les taules salarials del vigent Conveni col·lectiu de construcció i obres públiques de Barcelona, estableixen les 
retribucions que corresponen a les diverses categories professionals i no estableix un salari per grup professional.

En conseqüència, de comú acord la Comissió Paritària interpreta que sí es exigible complementar econòmicament els 
treballadors que realitzin funcions d’un nivell retributiu superior, independentment del grup professional en el que estigui 
escrit."
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Com a següent tema del ordre del dia establert, ambdues representacions aproven les resolucions de dipòsit i registre 
comunicades a les empreses que en traslladat en aquesta Comissió Paritària les desvinculacions amb acord de conveni 
col·lectiu següent:

Construeix Galtes, SL
CROMSA Construcción y Medioambiente, SA
Estructuras Aldo, SLU
IKOM Contrata y Obras, SL
Tort, SA
Construcciones Tabaquista, SL
Soluciones con Andamios, SL
Profesionales en andamios del Vallés, SL
Alqui Construcción Cataluña, SL

Seguidament, s’acorda autoritzar el secretari, el senyor Jordi Altafaja Diví, per que dugui a terme la seva presentació i  
registre davant de l'autoritat laboral competent, i posterior publicació en el Diari Oficial corresponent.

Finalment i, no havent-hi més assumptes a tractar ni paraules demanades, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la 
present acta que, en mostra de conformitat, és signada pels assistents.

Barcelona, 7 d’agost de 2015
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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