
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/395/2017, de 28 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de
la Comissió paritària del Conveni col·lectiu per al sector agropecuari de Catalunya 2015-2017 (codi de
conveni núm. 79001175011995).

 

Vist el text de l'Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu per al sector agropecuari de Catalunya
2015-2017, relativa a l'aprovació de les taules d'antiguitat per al 2017, i de la correcció de les taules salarials
per a l'any 2017, pel que respecte al grup 7, d'acord amb el salari mínim interprofessional per a l'any 2017,
subscrit per la Comissió citada el 20 de gener de 2017, 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'Acord esmentat, al 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, 28 de febrer de 2017

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

Transcripció del text original signat per les parts

 

 

 

Acta de reunió extraordinària de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya 2015-
2017

 

Reunits a Barcelona en reunió extraordinària en data de vint de gener de dos mil disset, per convocatòria del
president de la Comissió paritària, els sota-signants en representació de les seves respectives parts
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Assistents

 

UGT

Francisco Folch

Aladino Pérez

 

CC.OO

Cristina Torre

Ma Isabel García

Arturo Núñez

 

UPC

Marta Lope Josep Cuscó Pau García

 

JARC

Jaume Domenech

 

ASAJA

Francesc Salva

 

 

Oberta la sessió, aquesta es desenvolupa d'acord amb el següent ordre del dia:

1.- Signatura de l'Acta de constitució de la Comissió per part dels membres que no ho hagin fet.

2.- Aprovació, si s'escau, de les taules d'antiguitat per a l'any 2017.

3.- Aprovació, si s'escau, de la correcció de les taules salarials per a l'any 2017, pel que respecte al grup 7,
d'acord al SMI per al 2017.

4.- Lectura, aprovació i signatura de l'acta del dia, i de les taules aprovades.

 

 

1.- Signatura de I'Acta de constitució de la Comissió per part dels membres que no ho hagin fet.

Es dona inici a la sessió a les 12:30 hores

En Jordi Monrós de IACS ha justificat la seva absència.

En compliment de l'acord d'alternança de la Presidència de la Comissió paritària, correspon la presidència a la
part sindical, pel que s'acorda el nomenament del Sr. Francisco Folch (UGT-FICA) per a l'any 2017.

Es fa a mans I'Acta de constitució de la Comissió paritària per tal que els membres que encara no l'hagin signat
la signin.

 

2.- Aprovació, si s'escau, de les taules d'antiguitat per a l'any 2017.
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Es sotmet a votació les taules d'antiguitat per a l'any 2017 degudament actualitzades amb el salari mínim
interprofessional per al 2017 i que es va anticipar a les parts per al seu estudi previ.

S'aprova, per unanimitat, la taula d'antiguitat per a l'any 2017 del Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya.

 

3.- Aprovació, si s'escau, de la correcció de les taules salarials per a l'any 2017, pel que respecta al Grup 7,
d'acord al SMI per al 2017.

Es sotmet a votació la correcció de les taules salarials per a l'any 2017, pel que fa al grup 7, d'acord amb el
salari mínim interprofessional per al 2017, ja que havia quedat per sota del mateix, i que es va anticipar a les
parts per al seu estudi preví.

S'aprova per unanimitat la correcció de la taula salarial per a l'any 2017 del Conveni col·lectiu agropecuari de
Catalunya, pel que respecta al grup 7.

Tanmateix, s'autoritza al secretari de la Comissió paritària, en Pau García Sánchez, per tal que realitzi les
gestions necessàries per procedir al registre públic i publicació de les taules aprovades.

 

4.- Lectura, aprovació i signatura de l'acta del dia, i de les taules aprovades.

Es fa constar en aquesta acta la correcció d'un error material de I'Acta de constitució de 27 d'octubre de 2016,
respecte al cognom d'un dels membres nomenats per CC.OO, així, on consta Ma Isabel Rodríguez, ha de dir Ma
Isabel García.

Es procedeix a la lectura de l'acta del dia, s'aprova l'acta per unanimitat i es procedeix a la seva signatura.

 

Sense més qüestions a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 13:00 hores.

 

 

Annex I

Taules salarials conveni agropecuari de Catalunya 2017

 

Treballadors fixes

 

Grup
professional

Salari
dia

Salari
setmana

Paga
estiu

Paga
Nadal

Paga
beneficis

Salari
anual

Hora extra

Grup 1 31,77 € 222,36 € 952,97 € 952,97 € 952,97 € 14453,48 € 13,04 €

Grup 2 30,31 € 212,14 € 909,18 € 909,18 € 909,18 € 13789,40 € 12,45 €

Grup 3 28,83 € 201,86 € 865,09 € 865,09 € 865,09 € 13120,43 € 11,83 €

Grup 4 27,46 € 192,24 € 823,87 € 823,87 € 823,87 € 12495,43 € 11,26 €

Grup 5 26,18 € 183,23 € 785,24 € 785,24 € 785,24 € 11909,47 € 10,73 €

Grup 6 24,87 € 174,13 € 746,28 € 746,28 € 746,28 € 11318,63 € 10,23 €

Grup 7 23,59 € 165,13 € 707,70 € 707,70 € 707,70 € 9907,80 € --
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Treballadors temporers

 

Grup professional Salari hora ordinària Hora extraordinària

Grup 1 -- --

Grup 2 -- --

Grup 3 -- --

Grup 4 -- --

Grup 5 -- --

Grup 6 6,18 € 10,82 €

Grup 7 -- --

 

 

Annex II

Taules antiguitat Conveni agropecuari de Catalunya 2017

 

Grup prof.  3 anys  4 anys  5 anys  6 anys  7 anys  8 anys  9 anys  10 anys  11 anys

Grup 1 117,95 € 188,72 € 259,49 € 330,26 € 401,03 € 471,80 € 542,57 € 613,34 € 684,11 €

Grup 2 117,95 € 188,72 € 259,49 € 330,26 € 401,03 € 471,80 € 542,57 € 613,34 € 684,11 €

Grup 3 117,95 € 188,72 € 259,49 € 330,26 € 401,03 € 471,80 € 542,57 € 613,34 € 684,11 €

Grup 4 117,95 € 188,72 € 259,49 € 330,26 € 401,03 € 471,80 € 542,57 € 613,34 € 684,11 €

Grup 5 117,95 € 188,72 € 259,49 € 330,26 € 401,03 € 471,80 € 542,57 € 613,34 € 684,11 €

Grup 6 117,95 € 188,72 € 259,49 € 330,26 € 401,03 € 471,80 € 542,57 € 613,34 € 684,11 €

Grup 7 117,95 € 188,72 € 259,49 € 330,26 € 401,03 € 471,80 € 542,57 € 613,34 € 684,11 €

 

 

Grup Prof.  12 anys  13 anys  14 anys  15 anys  16 anys  17 anys  18 anys  19 anys  20 anys

Grup 1 754,88 € 825,65 € 896,42 € 967,19 € 1037,96 € 1108,73 € 1179,50 € 1250,27 € 1321,04 €

Grup 2 754,88 € 825,65 € 896,42 € 967,19 € 1037,96 € 1108,73 € 1179,50 € 1250,27 € 1321,04 €

Grup 3 754,88 € 825,65 € 896,42 € 967,19 € 1037,96 € 1108,73 € 1179,50 € 1250,27 € 1321,04 €

Grup 4 754,88 € 825,65 € 896,42 € 967,19 € 1037,96 € 1108,73 € 1179,50 € 1250,27 € 1321,04 €
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Grup 5 754,88 € 825,65 € 896,42 € 967,19 € 1037,96 € 1108,73 € 1179,50 € 150,27 € 1321,04 €

Grup 6 754,88 € 825,65 € 896,42 € 967,19 € 1037,96 € 1108,73 € 1179,50 € 1250,27 € 1321,04 €

Grup 7 754,88 € 825,65 € 896,42 € 967,19 € 1037,96 € 1108,73 € 1179,50 € 1250,27 € 1321,04 €

 

 

Salari mínim Interprofessional: 23,59€

 

(17.060.084)
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