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G SBD

Mosso 16 anys G ...................................... 35,34
Mosso 17 anys H ...................................... 36,07
Nivell 0 (encarr.) ...................................... 46,64

Premi vinculació

ED: euros/dia; EM: euros/mes.

ED EM

A partir del 2n any ..................... 1,64 49,84
A partir del 5è any ..................... 1,91 58,07
A partir del 8è any ..................... 2,85 86,47
A partir de l’11è any .................. 3,53 107,04
A partir del 14è any ................... 4,06 123,24
A partir del 17è any ................... 4,60 139,51
A partir del 20è any ................... 5,59 169,69

ANNEX 4

Any 2003 (de l’1 de gener al 31 de desembre)

Real 3,60%

Prima assistència: 0,29 euros hora treballada
Premi espec.vinculació: 1.413,53 euros. Acumu-
lar 46,17 euros
Primes fixes: 3,60%
Plus producció: 0,41 euros hora treballada

ANNEX B

Hores extraordinàries no estructurals 2003

3,60%

C: categoria; N: normal: NF: normal festiva; NCN: noc-
turna normal; NCF: nocturna festiva.

C N NF NCN NCF

Nivell A .............. 10,92 12,11 14,35 15,93
Nivell B ............... 11,50 12,68 15,10 16,67
Nivell C ............... 11,71 12,93 15,44 17,02
Nivell D .............. 11,96 13,14 15,73 17,31
Auxiliar segona .. 10,46 11,65 13,88 15,46
Auxiliar primera 11,27 12,48 14,98 16,57
Oficial segona .... 11,96 13,11 15,84 17,40
Oficial primera ... 12,36 13,55 16,46 18,02

Hores extraordinàries estructurals 2003

C N NF NCN NCF

Nivell A .............. 10,61 11,76 13,94 15,48
Nivell B ............... 11,18 12,32 14,68 16,20
Nivell C ............... 11,39 12,56 15,00 16,53
Nivell D .............. 11,63 12,76 15,30 16,82
Auxiliar segona .. 10,17 11,32 13,49 15,03
Auxiliar primera 10,96 12,12 14,56 16,10
Oficial segona .... 11,63 12,74 15,39 16,92
Oficial primera ... 12,03 13,18 16,00 17,51

(04.189.082)

RESOLUCIÓ
TRI/2240/2004, de 21 de juny, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació de l’Acord d’es-
mena del Conveni col·lectiu de treball de l’em-
presa Consorci de la Zona Franca de Barcelona
per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm.
0801052).

Vist l’Acord d’esmena del Conveni col·lectiu
de treball de l’empresa Consorci de la Zona

Franca de Barcelona, subscrit pels representants
de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia
19 de maig de 2004, i d’acord amb el que dispo-
sen 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; l’article 11.2 de la Llei
orgànica 4/1979, de 18 de desembre de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya; el Reial decret
2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència
de serveis de l’Estat a la Generalitat de Cata-
lunya en matèria de mediació, arbitratge i con-
ciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre,
de reestructuració de les delegacions territori-
als del Departament de Treball; el Decret 296/
2003, de 20 de desembre, de creació, denomina-
ció i determinació de l’àmbit de competència
dels departaments de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de
20 de gener, d’estructuració i de reestructuració
de diversos departaments de l’Administració de
la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004,
de 9 de març, de reestructuració d’òrgans terri-
torials de l’Administració de la Generalitat,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord d’esmena
del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
per als anys 2003-2005 (codi de conveni núm.
0801052) al Registre de convenis dels Serveis
Territorials de Treball i Indústria a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui
al DOGC

Barcelona, 21 de juny de 2004

FRANCISCA ANTOLINOS I JIMÉNEZ

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD
d’esmena del Conveni col·lectiu de l’empresa
Consorci de la Zona Franca de Barcelona per als
anys 2003-2005

Assistents:
Per l’empresa: Guillermo Gutiérrez, Raquel

García, Agustí Codina i Jordi Raüll.
Pel Comitè: Marisa Beltrán, Miquel Figuere-

do, Josep Maria Gracia i Joaquín Arcas.

A Barcelona, a les 12.30 hores del dia 19 de
maig de 2004, als locals del Consorci de la Zona
Franca, es reuneixen els assistents esmentats a
l’encapçalament per fer una reunió de treball de
seguiment del Conveni col·lectiu.

S’inicia la reunió amb el debat sobre la nova
redacció de l’article 46 (jubilació) del Conveni
col·lectiu. El Comitè d’Empresa i la represen-
tació de l’empresa acorden donar una nova re-
dacció en aquest article, que és la següent:

“Els empleats han de poder accedir voluntà-
riament a la jubilació a partir de l’edat en què
compleixin els requisits generals que la legislació
estableixi per tenir dret a la pensió de jubilació.”

Continua la reunió amb el debat sobre la re-
dacció de l’article 67.3 del Conveni col·lectiu.
Ambdues parts acorden que en el moment que
se superi l’edat de 70 anys i 3 mesos el coefici-
ent multiplicador per anys ha de ser 0. Es fa la
redacció següent de l’article 67.3:

“Quan els empleats accedeixen a la jubilació,
segons el que estableix l’article 46, han d’obtenir
un premi que consisteixi en tantes jornades la-
borables de vacances com anys de serveis pres-
tats al Consorci. S’estableix l’escala següent
segons l’edat en què accedeixin a la jubilació:

E: edat; C: coeficient multiplicador per anys de servei.

E C

60 a 65 .............................................................. 2
66 ................................................................... 1,8
67 ................................................................... 1,6
68 ................................................................... 1,4
69 ................................................................... 1,2
70 ...................................................................... 1
70 anys i 3 mesos ............................................. 0

Ambdues parts acorden que si més endavant
és possible legalment tornar a instaurar la jubi-
lació forçosa als 70 anys, aquesta s’ha d’aplicar
amb les mateixes contraprestacions que figuren
al Conveni col·lectiu actual, sempre que aquesta
nova directriu es produeixi durant la vigència o
possibles pròrrogues del Conveni col·lectiu 2003-
2005.

També s’acorda que aquesta nova redacció
i acord s’han de mantenir durant la vigència
d’aquest Conveni col·lectiu i la seves pròrrogues,
si n’hi ha.

Sense més assumptes a tractar, es clou la re-
unió a les 14.45 hores.

(04.190.092)

*


