
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/578/2015, de 24 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de
pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics
de Catalunya fins al 31 de desembre de 2015 (codi de conveni 79000805011995).

Vist el text de l’acord de pròrroga de la ultra activitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a
disminuïts psíquics de Catalunya fins el 31 de desembre de 2015, subscrit, en data 20 de març de 2015, per la
part empresarial pels representants de DINCAT i La Confederació i per la part social pels representants d’UGT i
CCOO, i 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 del Reial decret 713/2010, de 28
de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny,
de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, 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, 24 de març de 2015

 

Jordi Miró i Meix

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Transcripció literal del text signat per les parts

 

Text de l’acord de prorroga d’ultractivitat del Conveni Col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts
psíquics de Catalunya pels anys 2013 i ss.(Codi de Conveni núm. 79000805011995)

 

Acta 19 de la Mesa de Negociació del Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics
de Catalunya pels anys 2013 i ss. (codi de Conveni núm. 79000805011995)

 

Assistents

Sindicats

CCOO: Joan Martínez Abellán, Paula Jiménez
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Isidre Rabadà (Assessor)

UGT: Carlos Moreno, Cristina Martín

 

Representació empresarial

DINCAT: Albert Vidal, Sara Perez i Pedro Sánchez (Assessor)

La Confederació: Eva Bonamusa.

 

A Barcelona, el dia 20 de març de 2015 es reuneixen a les 10:30 hores a la seu del l’associació empresarial
DINCAT els senyors i les senyores que es relacionen al marge, per procedir a continuar les negociacions de la
Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics de
Catalunya pels anys 2013 i ss.

S’inicia la reunió amb el nomenament del senyor Carlos Moreno com President de la reunió d’avui i del Sr.
Pedro Sánchez com Secretari.

Les parts recorden que amb data 8 d’octubre de 2014 varen acordar que aquest conveni mantingués la seva
vigència (ultra activitat) fins el 31 de març de 2015.

Les parts coincideixen en la necessitat d’ampliar aquest termini per poder assolir un acord convencional.

Per aquest motiu, per unanimitat, per la via de l’article 86.3 de l’Estatut dels treballadors acorden que aquest
Conveni mantingui la seva vigència (ultra activitat) fins al 31/12/2015.

Així mateix, acorden crear un grup de treball que, amb una periodicitat quinzenal, a partir del 17/04/2015,
comenci a treballar el text del Conveni.

Si les parts consideren que no s’avança en un temps raonable, es demanarà la mediació de la Direcció General
de Relacions Laborals.

Les persones que participin en aquest grup de treball per part dels sindicats, gaudiran del temps necessari per
les reunions sense que aquest temps computi dintre del seu crèdit horari.

Aquest Acord el signen CC.OO, UGT, DINCAT i La Confederació. Es faculta indistintament a Sara Pérez o a
Pedro Sánchez per tal de registrar-lo.

Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta signant els presents en senyal de conformitat.

I no havent-hi més qüestions a tractar, es dona per acabada la sessió en el lloc i la data indicats a
l’encapçalament.

 

(15.085.027)
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