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DEPARTAMENT
D’EMPRESA I OCUPACIó
RESOLUCIÓ
EMO/1090/2012, de 17 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball per a les
empreses de serveis d’empaquetat, enfaixat i qualsevol altra manipulació de productes propietat de tercers (codi de conveni núm. 79001635012000).
Vist el text de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball
del Conveni col·lectiu de treball per a les empreses de serveis d’empaquetat, enfaixat
i qualsevol altra manipulació de productes propietat de tercers, l’acord de pròrroga
per un any exceptuant els articles 4, 28 i annex, per a l’1 de gener de 2010 al 31
de desembre de 2010, subscrit per la part empresarial pel Gremio de envasadores
manipuladores de toda clase de productos i per la part social pels representants de
UGT i CCOO, el dia 12 de maig de 2010 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 2.1) 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 de la Comissió Negociadora del conveni
esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics de la Direcció General de Relacions Laborals
i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió paritària.
—2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
amb el compliment previ dels tràmits pertinents.
Barcelona, 17 de maig de 2012
RAmON BONASTRE I BERTRAN
Director general de Relacions Laborals
Traducció del text original signat per parts
ACTA D’ACORD
Representació dels treballadors
Joan Font Viso (UGT)
Cristina Rubio Juan (UGT)
Rosari Parra Sotillo (UGT)
Lady Correa Estrada (UGT)
Rosa Rams Jiménez (CCOO)
Francisco Ignacio Portero Palma (CCOO)
José Romero Faiz (CCOO)
Carlos Roca Arnaldos (CCOO)
Assessors
Sr. José Luis Gándara Gonzalez- UGT
Sr. Albert Prat Linares CCOO
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Representació empresarial
Gremio de envasadores y manipuladores de toda clase de productes
Sra. Rosa Ana Roigé Bragulat
Sra. Ana mª. Corpas Osuna
SR. Josep Antón Vílchez Enríquez
SR. Ramón Olivares Giner
Assessors
Sr. Ricard Gregori Saavedra
A Barcelona a 12 de maig del dos mil deu, es reuneixen als locals del sindicat
Unió General de Treballadors UGT situats a la Rambla Santa mònica núm. 10 de
l’esmentada localitat, les persones expressades al marge i
ACORDEN
Primer. Com a Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball número
7901635 d’empreses comercials i de serveis i els seus treballadors dedicades a l’empaquetatge, enfaixat, emblistat, ensobrat, etc. en plàstic, cartró o altres materials;
així com encolats, etiquetatges, marcatges, direccionats i qualsevol altra manipulació d’un producte propietat de tercers (SmAC) de Catalunya, en el seu moment
legalment constituïda i amb capacitat d’obrar i convenir que ostenten, manifesten
que han aconseguit arribar a un acord a través de la negociació haguda.
Segon. Conseqüentment al punt anterior, es conclouen les negociacions, aprovantse seu prorroga per un any llevat dels següents articles i Annex que substituiran els
vigents a trenta-un de desembre de dos mil nou:
Article 4
Àmbit temporal
Aquest Conveni entrarà en vigor en el moment que sigui firmat per les parts
negociadores, independentment de la seva publicació oficial.
La seva durada serà d’1 any, és a dir des de l’1 de gener de 2010 fins al 31 de
desembre de 2010.
Té efecte retroactiu a comptar d’1 de gener de 2010 quant a les condicions econòmiques, però la retribució per hores extraordinàries i compensació de despeses,
entraran vigor a partir de la firma del Conveni. Els retards es pagaran en el termini
màxim de dos mesos.
Article 28
Característiques de la retribució
1. Principis generals. Els sistemes retributius que s’estableixen al present Conveni
substitueixen totalment al règim salarial que de dret i fet, apliquin les empreses en
el moment de l’entrada en vigor del mateix.
2. La retribució del personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni
estarà constituïda pel salari base i els complements del mateix.
3. El salari base és el component salarial que retribueix la jornada normal i completa establerta i que es correspon amb l’Annex 1 que figura en aquest Conveni per
a cada Nivell i que inclou l’import de dues gratificacions extraordinàries.
4. Complement d’antiguitat. Tot treballador en complir el seu primer any d’antiguitat en l’empresa tindrà dret al percebo d’un complement d’antiguitat en la
quantia de 577,624 euros per a tots el nivells i categories segons figuren a l’annex
1. L’esmentat concepte serà distribuït en 12 mensualitats i no sofrirà variació ni cap
increment llevat del que derivi dels increments en taules.
5. Per a l’Any 2010 s’estableix un increment salarial del 0,8% per als conceptes salarials del present conveni i que figura recollit a les taules salarials de l’Annex 1.
6. Si l’IPC real de l’any 2010 fos superior al 0.8%, la diferència resultant es tindrà
en compte per determinar la base de càlcul dels increments salarials que puguin
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pactar-se per les parts a partir del pròxim any 2011, si bé no provocarà el pagament
de retards. Aquesta diferència es calcularà sobre les taules salarials vigents a 3112-2009.
Disposició Transitòria: L’increment aquí pactat per al corrent any 2010 no podrà
ser absorbit ni compensat.
ANNEx 1
RETRIBUCIONS 2010
A = Nivell; B = Salari base; C = Nocturnitat per hora treballada; D = Plus festiu per hora treballada; E = Hores extres; F = Antiguitat

A
1
2
3
4
5
6
7
0

B
10.596,633
12.051,398
14.051,699
14.878,271
17.771,306
19.837,695
23.970,548
28.929,972

C
0,817
0,926
1,083
1,156
1,305
1,456
-

D
2,274
2,274
2,274
2,274
2,274
2,274
-

E
6,613
7,637
8,984
9,573
10,811
12,068
-

F
577,624
577,624
577,624
577,624
577,624
577,624
577,624
577,624

Tercer. El present acta d’acord és firmada pels components d’ambdues representacions, encomanant el secretari perquè efectuï els tràmits que resultin preceptius per a
la seva presentació davant de l’Administració Laboral i la seva publicació oficial.
Quart. En cas de discrepància entre el text castellà i català predominarà l’inserit
en el primer.
I en prova de conformitat, i sense més assumptes per tractar s’aixeca la sessió en
la data i lloc mes a dalt indicat.
PG-314485 (12.156.015)

*
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