
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMT/162/2022, de 4 de gener, per la qual es disposa la inscripció i
la publicació del Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya a subsectors i empreses sense
conveni propi, per als anys 2020 a 2022 (codi de conveni núm. 79000285011999) (DOGC núm. 8600, de
7.2.2022).

Havent observat errades a la versió catalana i a la castellana, al text del conveni esmentat, tramès al DOGC i
publicat el 7 de febrer de 2022, cal fer les correccions oportunes.

Atès que la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, és competent
per procedir a la rectificació de la referida resolució d'inscripció, de conformitat amb l'article 109.2 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb
l'article 90.2 i 3 de Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'Estatut dels treballadors; el Decret 35/2022, d'1 de març, de reestructuració de el Departament d'Empresa i
Treball, 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 correcció d'errades de les versions catalana i castellana del text del conveni esmentat, de manera
que:

1. A la pàgina 1, a la denominació del Conveni col·lectiu, i més específicament al codi del conveni, on diu:

“(codi de conveni núm. 79000285011994)”,

ha de dir:

“(codi de conveni núm. 79001495011999)”

2. A la pàgina 26, a “Annex distribució de grups”, on finalitza, s'ha d'afegir:

“Distribució de grups per aplicar al sector de joguines i cotxets de nen de la província de Barcelona.

Als efectes salarials per al sector de joguines i cotxets de nen de la província de Barcelona, s'estableix aquesta
redistribució per grups i llocs de treball:

Grup 1

Titulats/ades subgrups

Titulat/ada superior.

Titulat/ada mitjà/mitjana.

Ajudant tècnic/ica sanitari/ària.

Grup 2
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Tècnics/tècniques no titulats/ades

Subgrups

Director/ora i cap de divisió.

Cap de personal, compres, vendes i encarregat/ada general.

Cap de sucursal, magatzem, de grup, de secció, encarregat/ada d'establiment i intèrpret.

Grup 3

Personal mercantil

Subgrups

Viatjant i corredor/ora de plaça.

Dependent/a.

Ajudant de dependent/a.

Grup 4

Personal administratiu

Subgrups

Cap administratiu/iva.

Secretari/ària, comptable.

Caixer/era, taquimeca, operador/ora d'ordinador i oficial administratiu/iva.

Auxiliar de més de tercer any.

Auxiliar major de segon any.

Auxiliar de primer any.

Grup 5

Personal de serveis auxiliars

Subgrups

Cap de secció, dibuixant, aparadorista.

Professional d'ofici i xofer.

Ajudant d'ofici.

Mosso/a especialitzat.

Ascensorista, telefonista, mosso/a i empaquetador/ora.

Grup 6

Personal subaltern

Subgrups

Conserge, cobrador, vigilant, vigilant de nit, ordenança porter/era.

Personal de neteja (per hores).
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Grup 7

Treballadors/ores en formació

Subgrups

Aprenent de tercer any.

Aprenent de segon any.

Aprenent de primer any.”

2. A la pàgina 29, a l'Annex II, “Taules salarials 2022” se substitueix per la següent, degudament rectificada:

Taules salarials 2022

Grup 1 914,17

Grup 2 914,17

Grup 3 914,17

Grup 4 927,93

Grup 5 1105,91

Grup 0 1.204,21

2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment
previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta resolució a la Comissió negociadora.

Barcelona, 12 de maig de 2022

Òscar Riu Garcia

Director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

(22.137.013)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8674 - 24.5.20223/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22137013-2022




