
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/1098/2019, de 21 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de
la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de ports i dàrsenes esportives de Catalunya, en la qual
s’aproven les taules salarials per a l’any 2019 (codi de conveni núm. 79100165012017).

Vist el text de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de ports i dàrsenes esportives de Catalunya,
en la qual s'aproven les taules salarials per l'any 2019, subscrita, en data 21 de gener de 2019, 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 en el 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 paritària.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

 

Barcelona, 21 de març de 2019

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Transcripció literal del text signat per les parts

 

Acta reunió de la Comissió paritària

(I Conveni col·lectiu de ports i dàrsenes esportives de Catalunya)

 

Barcelona, 21 de gener de 2019

 

Assistents

Per l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, domiciliada a 08008-Barcelona, c/Balmes, 156, entl. 2ª,
assisteixen: Jordi Blasco Ballester amb DNI 37723XXX: vocal i Joan Moya Piquer amb DNI 35055XXX: vocal.

Per U.G.T: amb domicili a 08001-Barcelona, Rbla. del Raval, 29-35 assisteix: Ignasi Pascual Salvà amb DNI
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47721XXX: vocal.

Per CC.OO: amb domicili a 08003-Barcelona, Via Laietana, 16 7ª planta assisteixen: Màxim Pujade Mumbardo
amb DNI 4392XXX: vocal.

I com a secretari: Joan Hidalgo de la Torre amb DNI 46113XXX.

 

A Barcelona, a les 16 hores del dia 21 de gener de 2019, es reuneixen els membres ressenyats a
l'encapçalament, per tal de celebrar la reunió de la Comissió paritària, amb el següent Ordre del dia:

 

Punt 1r: Acord de les taules salarials per l' any 2019

1. Acorden per unanimitat l'aprovació de les taules salarials per a l'any 2019 d' acord amb el que estableix l'
article 38 del vigent Conveni col·lectiu. (Adjuntes a l'annex).

2. La vigència d' aquestes taules salarials és del 1 de gener del 2019 al 31 de desembre de 2019.

3. Els endarreriments de conveni es podran fer efectius dins dels 2 mesos immediatament posteriors a la
publicació de les taules al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Punt 2n: les parts signants acorden delegar al Sr. Joan Hidalgo de la Torre amb DNI: 46113XXX, per tal que
presenti a l'autoritat laboral aquest acord amb les taules salarials aprovades efectuant els tràmits que resultin
pertinents fins a la seva total inscripció.

I sense més assumptes que tractar, es dóna per finalitzada la reunió, s'aixeca la sessió i d'ella la corresponent
Acta, que un cop llegida i trobada de conformitat, és aprovada i signada pels assistents en el lloc i data a dalt
indicats.

 

Les parts signants :

Per part de la representació sindical:

CC.OO: el Sr. Màxim Pujade Mumbardo.

UGT: el Sr. Ignasi Pascual Salvà.

Per part de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, (ACPET) els Srs.: Jordi Blasco Ballester i Joan
Moya Piquer.

Secretari: Sr. Joan Hidalgo de la Torre.

 

 

Annex

Taules salarial del 2019 una vegada aplicat l'IPC de Catalunya de l'any 2018 (1,40%) més un 0'50%, tal com
estableix l'article 38 del Conveni. Total increment 1,90%.

 

Taules salarials 2019

 

Grup
professional

Nivell Article 32 Article 37 Article 34

Salari brut anual
2019 euros

Salari mensual
14 pagues

Salari
base
hora

Hora
extraordinària

Plus
nocturnitat

hora

Plus
nocturnitat

complet

Grup 1  17.617,49 1.258,39 9,79 14,68 11,26 90,04

Grup 2  16.581,17 1.184,37 9,21 13,82 10,59 84,75
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Grup 3  15.544,85 1.110,35 8,64 12,95 9,93 79,45

Grup 4  14.508,52 1.036,32 8,06 12,09 9,27 74,15

Grup 5 1 13.472,20 962,30 7,48 11,23 8,61 68,86

2 12.435,88 888,28 6,91 10,36 7,95 63,56

 

* Els complements de lloc de treball segons la disposició transitòria segona del conveni són revisables d'acord
amb els increments que preveu el conveni a l'article 38, de manera que l'increment dels complements del lloc
de treball serà un 1,90%.

 

(19.115.020)
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