Dilluns, 6 de març de 2017
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió
Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç tèxtil de la província de Barcelona per als anys 20162018 (codi de conveni núm. 08000795011994)
Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç tèxtil subscrit
d'una banda pel Gremi de Comerç Tèxtil i Sastreria de la província de Barcelona i d'altra banda per la Federació de
Serveis de CCOO de Catalunya i la Federació de Serveis, Mobilitat i Ciutadania de Catalunya d'UGT (FeSMC-UGT) el
dia 30 de gener de 2017, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, que aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors; l'article 2.1.h) del Reial decret 713/2010, de
28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de
creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
altres normes d'aplicació,
Resolc:
—1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç
tèxtil de la província de Barcelona per als anys 2016-2018 (codi de conveni núm. 08000795011994) al Registre de
convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Transcripción literal del texto firmado por las partes.
ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR DEL
COMERCIO TÉXTIL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
Asistentes:
Representación empresarial:
Jordi Roset
Eduardo Ortega
Representación social:
UGT

CVE-Núm. de registre: 062017000063

Isabel Flores
Irene Franco
Rosa Torrecillas
Miriam Gelabert
Toni Tirado
Asier Larrea
Moisés Berruezo (asesor)
CCOO
Isabel Ortega
Mely Montañez
Mari Carmen Rubio
Chari Miranda
Anavel Castellanos
Esteban Sanabria (asesor)
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Francesc Garcia (asesor)
En Barcelona, siendo las 12 horas del 30 de enero de 2017, se reúnen las partes reseñadas en el encabezamiento, en
su condición de miembros de la Comisión Negociadora del Convenio colectivo de trabajo del sector del comercio textil
de Barcelona y provincia.
El objeto de la reunión es subsanar y corregir los errores tipográficos detectados en las Tablas salariales
correspondientes al año 2017 en dos categorías profesionales de referencia. Concretamente:
- Auxiliar de Caja de 1ª:
donde indica: 1.102,86 EUR.
debería haber indicado: 1.002,86 EUR.
- Auxiliar administrativo:
donde indica: 1.102,86, EUR.
debería ser: 1.002,86 EUR.
Las partes firmantes de la presente Acta autorizan y facultan expresamente a D. Eduardo Ortega para que proceda a la
presentación y registro de la misma ante la autoridad laboral competente para su posterior publicación en el Boletín
Oficial correspondiente.
Y sin más asuntos que tratar y ratificándose cada representación en el contenido íntegro de este escrito, lo firman los
comparecientes en la ciudad y fecha que se indican en el encabezamiento.
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Barcelona, 10 de febrer de 2017
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eliseu Oriol Pagès

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002

2

