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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/2403/2018, de 25 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta
de la Comissió negociadora, de modificació del II Conveni col·lectiu de treball de supermercats i
autoserveis d’alimentació de Catalunya, relativa a l’esmena dels articles 1.5 i 20 (codi de conveni núm.
79002935012011).
Vist el text de l'Acta de la Comissió negociadora de modificació del II Conveni col·lectiu de treball de
supermercats i autoserveis d'alimentació de Catalunya, relativa a l'esmena dels articles 1.5 i 20, subscrita el
18/06/2018, per la part empresarial pels representants de GEPSAB, GEDAT, GEDAL i GEDAG i per la part social
pels representants de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya, i de la Federació de Serveis per la
Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (SMC-UGT, 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'Acta esmentada al 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, 25 de setembre de 2018

Enric Vinaixa i Bonet
Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Traducció del text original signat per les parts

Acta d'aclariment, mitjançant esmena, del II Conveni col·lectiu de treball de supermercats i autoserveis
d'alimentació de Catalunya.

Federació de Serveis de CCOO de Catalunya
María Pedrola Cárdenas; Antonio Milán Caruezo; Luis Gallego Montalbán; Encarna Pedregosa Caballos; Mercè
Haro; Paqui Moral; Ma Josefa Pedregosa
Assessors: Ramón González, Esteban Sanabria i Francesc García
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Federacio de Serveis per la Mobilitat i el Consum de l'UGT de Catalunya (SMC-UGT)
Toni Figuerola; Tarsicio Sola; Agapito Rodríguez; Paqui Calderón; Betty Costa; Isabel Rodríguez; Albert
Mallafré; Esmeralda Valiente; Paqui Clemente;
Assessors: Moisés Berruezo
GEPSAB, GEDAT, GEDAL i GEDAG
Sara Simón Lázaro; Alba Martínez, Josep Figueras, Ma del Mar García; Marta García Ramos; Borja Argelet;
Oriol Cavaller; Moisès Aguilar; Robert Torres.
Assessor Leopoldo Hinjos García (assessor)

A Barcelona, el 18 de juny del 2018, als locals d'UGT de Barcelona, situats a la Rambla Santa Mónica 10, es
reuneix la representació de la Federació de Serveis de CC.OO de Catalunya, Federació de Serveis per la
Mobilitat i el Consum de l'UGT de Catalunya i GEPSAB, GEDAT, GEDAL i GEDAG, els noms dels quals i
representació consten al marge.
Ambdues representacions, patronal i sindical, constitueixen la Comissió negociadora del II Conveni col·lectiu de
l'esmentat sector i àmbit, el text del qual va ser publicat al DOGC el 13 de setembre de 2017, en virtut de
RESOLUCIÓ TSF/2127/2017, de 19 de juliol, per la que es va disposar la inscripció i la publicació de l'esmentat
II Conveni col·lectiu de treball de supermercats i autoserveis d'alimentació de Catalunya (codi de conveni
número 79002935012011).
Posteriorment l'associació patronal ACES va presentar demanda d'impugnació del referit conveni per entendre,
d'una banda, que les patronals signants mancaven de la legitimació exigible per negociar; i, en segon lloc, que
induïa a confusió interpretativa si realment les empreses o grups d'empresa amb conveni propi subscrit amb els
sindicats més representatius i amb àmbit territorial superior al de la comunitat autònoma de Catalunya
estaven, expressament excloses de l'àmbit d'afectació del present conveni.
A la data de celebració de la vista oral davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a les
interlocutòries 45/17, es va obtenir acord conciliatori i es va dictar Decret de conformitat, per la qual cosa
l'acord té la condició de pacte amb la mateixa força legal que els convenis col·lectius.
No va comparèixer la patronal codemandada ASEDAS malgrat estar citada en forma.
L'esmentat acord (que annexem com a Document núm. 1) diu textualment:
“La demandant desisteix de la seva petició principal en haver constatat a la documentació continguda en les
actuacions que les patronals demandades compleixen la representació exigida per l'article 87.3.c) de l'Estatut
dels treballadors, però manté la seva petició subsidiària.
Els codemandats accepten la petició subsidiària i, en conseqüència, comunicaran a l'Autoritat laboral que
queden expressament excloses les empreses o grups d'empresa que tinguin subscrit amb els sindicats més
representatius conveni propi d'àmbit territorial superior al present, per a la seva publicació al DOGC.
La demandant, en conseqüència, constata que l'àmbit d'aplicació del conveni, en no afectar a les empreses o
grup d'empreses del sector amb conveni propi, és aliena a la seva representació, i mentre no es modifiqui
aquest àmbit, no participarà en la renovació del citat conveni.”
Conseqüència de tot l'anterior, la Comissió negociadora del conveni aclareix, mitjançant l'esmena de l'article 1r,
punt 5è, l'exclusió del seu àmbit de les empreses o grup d'empreses que tinguin subscrit amb els sindicats més
representatius conveni propi d'àmbit territorial superior al de la Comunitat autònoma de Catalunya, en els
següents termes:

Article 1, punt 5è
El present Conveni serà d'aplicació a tot el territori de la Comunitat autònoma de Catalunya. S'exclou de l'àmbit
d'aplicació d'aquest conveni, expressament, a les empreses o grup d'empreses que tinguin subscrit amb els
sindicats més representatius conveni propi d'àmbit territorial superior al de la Comunitat autònoma de
Catalunya.
Addicionalment a aquesta esmena i arran de sol·licitud d'aclariment en relació amb les condicions de les
gratificacions extraordinàries relativa a la província de Tarragona, les parts constaten que hi ha una
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contradicció entre la norma general de la Incapacitat Temporal i la norma de gratificacions extraordinàries
referida a Tarragona. Per això procedeixen a l'eliminació de l'últim paràgraf referit a Tarragona. L'acord diu
així:
“Ha de prevaler, per tenir eficàcia general en tot l'àmbit territorial de Catalunya, el disposat al seu article 14,
per tant el que estableix l'article 20 en relació a Tarragona, on diu: “A la data de percepció d'aquestes pagues
s'ha de descomptar el temps en què el treballador hagi estat en situació d'incapacitat laboral transitòria” s'ha
d'anul·lar i, per tant, sense cap efecte.
S'autoritza al representant de la FSMC de l'UGT de Catalunya, el senyor Moisés Berruezo, per a què presenti
telemàticament el present acord davant de l'Autoritat laboral i s'ocupi de la seva inscripció i publicació al
DOGC.

I no havent més assumptes a tractar, i en prova de conformitat, s'aprova i firma la present Acta, sent les
14:00 hores, al lloc i data ut supra.

(18.289.007)
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