
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/325/2023, d'1 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la
Comissió negociadora del Conveni col·lectiu per a les empreses comercials de serveis d’empaquetats,
enfaixat i qualsevol altra manipulació de productes propietat de tercers, relatiu a taules salarials (codi de
conveni núm. 79001635012000).

Vist el text de l'Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu per a les empreses comercials de
serveis d'empaquetats, enfaixat i qualsevol altra manipulació de productes propietat de tercers, relatiu a les
taules salarials de l'1 de setembre de 2021 fins el 31 de desembre de 2021 i a les taules salarials per a l'any
2022, subscrit en data 31 d'octubre de 2022, en representació dels treballadors per Unió General de
Treballadors i Comissions Obreres de Catalunya, i en representació de la part empresarial pel Gremi
d'envasadors i manipuladors de tota classe de productes, i d'acord amb 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.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords
col·lectius de treball i plans d'igualtat; el Decret 35/2022, d'1 de març, de reestructuració del 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 inscripció de l'Acord esmentat en el Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball
i plans d'igualtat de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, 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, 1 de febrer de 2023

Òscar Riu Garcia

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

Transcripció literal del text firmat per les parts

Acta d'acord

Representació dels treballadors

Sra. Marina Cuenca Reolid (UGT)

Sra. Rosario Parra Sotillo (UGT)
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Sra. Lady Corrrea Astrada (UGT)

D. José Romero Faiz (CC.OO)

D. Carlos Buldo Albertos(CC.OO.)

Assessor

Isabel Teruel (UGT)

Representació empresarial

(Gremi d'envasadors i manipuladors de tota classe de productes)

Sra. Mercé Vallés

Sra. Ana Mª Corpas Osuna

D.Josep Antpon Vílchez Enríquez

Assessor

D. Ricard Gregori Saavedra

A Barcelona a 31 d'octubre de 2022, es reuneixen als locals del sindicat Unió General de Treballadors -U.G.T.-
situats a la Rambla del Raval, 29-35 de l'esmentada localitat, les persones expressades al marge i

Acorden:

Primer

Com a membres de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball número 79001635012000
d'empreses comercials i de serveis i els seus treballadors dedicades a l'empaquetament, enfaixat, emblistat,
ensobrat, etc. en plàstic, cartró o altres materials; així com encolats, etiquetats, 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 i que recíprocament es reconeixen;
manifesten que de conformitat a l'establert en el segon paràgraf de l'article 5 del vigent Conveni es procedeix a
fixar les taules salarials per als anys 2021 a fi d'adequar-les a la publicació del nou salari mínim
interprofessional de manera que la seva vigència s'estendrà des de l'1 de setembre de 2021 fins al 31 de
desembre de l'esmentat any. Així mateix, amb vigència del dia 1 de gener de 2022 i fins al 31 de desembre de
l'esmentat any es recullen els salaris d'aplicació l'esmentat any, tot això a fi i efecte de donar compliment a
l'abans citada disposició convencional.

Segon

Que seguidament es ressenyen les referides taules.

Retribucions donis de l'1 de setembre de 2021 a 31 de desembre de 2021

A= Nivell; B= Salari Base; C= Nocturnitat per hora treballada; D= Plus festiu per hora treballada; E= Hores
extres, F= Antiguitat, G= Anual
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A B C D E F G

1 965,00 0,9 2,51 7,69 638,39 13.510,00

2 984,30 1,03 2,51 8,88 638,39 13.780,20

3 1.107,08 1,19 2,51 9,91 638,39 15.499,10

4 1.172,20 1,27 2,51 10,56 638,39 16.410,80

5 1.408,48 1,44 2,51 11,93 638,39 19.718,74

6 1.562,93 1,61 2,51 13,31 638,39 21.881,07

7 1.896,01 0 0 0 638,39 26.544,07

Retribucions any 2022

A= Nivell; B= Salari Base; C= Nocturnitat per hora treballada; D= Plus festiu per hora treballada; E= Hores
extres, F= Antiguitat.

A B C D E F G

1 1.000,00 0,92 2,54 7,99 644,77 14.000,00

2 1.020,00 1,04 2,54 8,97 644,77 14.280,00

3 1.118,15 1,2 2,54 10,01 644,77 15.654,09

4 1.183,92 1,28 2,54 10,67 644,77 16.574,91

5 1.422,57 1,45 2,54 12,05 644,77 19.915,93

6 1.578,56 1,62 2,54 13,44 644,77 22.099,88

7 1.914,97 0 0 0 644,77 26.809,51

Tercer

Conseqüentment al punt anterior, s'encomana a Ricardo Gregori Saavedra els tràmits que resultin preceptius
per a la seva presentació davant de la Generalitat de Catalunya per a la seva publicació.

I en prova de conformitat, i sense més assumptes que tractar s'aixeca la sessió en la data i lloc més a dalt
indicat.

(23.038.122)
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