
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/2418/2016, de 20 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord
de la comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector de neteja d’edificis i locals de Catalunya 2010-
2013 (codi de conveni núm. 79002415012005).

 

Vist el text de l'acord sobre les taules salarials de la província de Lleida per l'any 2016, i la pròrroga de la ultra
activitat del conveni col·lectiu del sector de neteja d'edificis i locals de Catalunya fins el 31 de desembre de
2020, subscrit per la comissió negociadora del conveni en data 27 de juny de 2016, i d'acord amb el que
disposen, l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i
dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Disposar la inscripció de l'acord esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la comissió negociadora.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

 

Barcelona, 20 d'octubre de 2016

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Traducció del text original signat per les parts

 

Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector de neteja d'edificis i locals de Catalunya 2010-2013 (codi
de conveni núm. 79002415012005)

 

A Barcelona, sent les 11:00 hores del dia 27 de juny de 2016, es reuneixen a la seu de CCOO (Via Laietana, 16
de Barcelona) la Comissió negociadora del Conveni col-lectiu del sector de neteja d'edificis i locals de
Catalunya.

 

Per ASCEN:
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Titulars

Josep Tres

Jordi Martínez

José Antonio González

Toni Font

Assessora

Elena de la Campa Alonso

Per ASPEL:

Titulars:

Ana Calvo Grinón

Vicente Maldonado Hinarejos

Alfonso Fontana Pascual

Mireia Pérez Tatjer

Juan Carlos García Bravo

Assessor: Manuel Lago

Per CCOO:

Titulars:

Jesús González Cruz

Cele Navarro García

Miguel Sánchez Segura

Dolors Matachana

Francisco Rueda Medina

Mercedes González Ibañez

Manuela Sánchez Sánchez

Rafaela Ortega Ruiz

Assessors:

Aurora Huerga

Jesús Barba

Per UGT:

Titulars:

Fco. Cuadros Sánchez

Isabel Román Gallego

Manoli Romero Gómez

Elena González Pérez

Montse Alonso Giménez

Daniel Martín Rodríguez

Rosa Zaplana Vera
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Assessors:

Joan Moreno Vera

Eloisa Valenzuela Arnedo

Antonia Ortega Fernández

Jose Antonio Gerona Ferrer

 

President: José Antonio Gómez Cid

Secretària: Elena de la Campa

 

El President sol·licita a les parts resposta a la proposta d'acord fomulada pel mateix en l'última reunió de la
Mesa negociadora.

Les parts acorden per unanimitat acceptar la proposta i per tant procedir a la seva firma.

Es manté en tots els seus termes el Conveni ultra actiu vigent per tant es mantenen les taules salarials vigents
a 31 de desembre de 2015 (signades i publicades) per a tot l'any 2016, així com la resta de condicions, amb
les següents modificacions:

 

Acords parcials

 

Primer

Per a la convergència per a la província de Lleida, prevista a la Disposició addicional segona primer paràgraf del
Conveni, les parts acorden aplicar un càlcul pel diferencial entre el salari base i plus conveni de Barcelona i
Lleida, de manera que cada any s'incrementen els salaris de Lleida (salari base i plus conveni), fins a la total
equiparació d'aquests conceptes amb els de Barcelona de l'any 2015, a 1 de juliol de 2017, quedant totalment
finalitzat el procés de convergència salarial establert en aquesta disposició.

Els conceptes a incrementar seran salari base i plus conveni. L'increment començarà l'any 2016 i s'aplicarà des
del 01/07/2016 fins 01/07/2017 on aquests conceptes estaran totalment equiparats als vigents a Barcelona
l'any 2015, amb el següent esgraonat:

Primer tram: De l'01/01/2016 a 30/06/2016 es mantenen per a Lleida les taules vigents a 31/12/2015. A
partir d'01/07/2016: S'incrementarà el salari base i plus conveni de les taules salarials per a Lleida vigents a
31/12/2015 en una quantitat igual a un 50% del diferencial entre el salari base i el plus conveni de Barcelona
vigent a 31/12/2015 i el salari base i plus conveni de Lleida vigent a 31/12/2015.

A partir de l'01/07/2017: S'incrementaran el salari base i plus conveni de Lleida, fins a la total equiparació de
les taules de Lleida amb les existents per a Barcelona a 31/12/2015.

S'adjunta a la present les taules salarials.

 

Segon

El conveni mantindrà la seva ultraactivitat, en el supòsit de no arribar a un acord en la seva renovació, fins 31
desembre 2020.

 

Tercer

Aquest acord seria sense perjudici que en un futur conveni, puguin acordar noves condicions.

 

I no havent-hi més qüestions a tractar, finalitza la sessió en el lloc i data indicats a l'encapçalament.
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La present acta, serà tramesa a la Direcció General de Relacions Laborals per al seu registre i publicació, a
aquests efectes s'autoritza al Sr. Josep Tres i Raventós.

 

(16.295.013)
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