Divendres, 14 d'octubre de 2016
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a
l'any 2016 del Conveni col·lectiu de treball de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per als anys 20142017 (codi de conveni núm. 08014212012006)
Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu de treball de l'Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 4 de febrer
de 2016, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre; l'article
2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el
Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 86/2015, de 19 de gener, de reestructuració del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies; el Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament d'Empresa i
Coneixement; i d'altres normes d'aplicació,
Resolc:
—1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu de treball de l'Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament per als anys 2014-2017 (codi de conveni núm. 08014212012006) al
Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials a
Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Transcripció literal del text signat per les parts.
ACORD DE REVISIÓ SALARIAL PER A L'ANY 2016 DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE L'AGÈNCIA
CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
Assistents.
ACCD:
Marta Macías Quesada.
Lourdes Mourelo Marón.
Mª del Mar Novell i Regué.
Arseni Armengou i Coromina.

Sara Garrido Miñambres.
Núria Palomar i Baget.
Sira Palma i Garcia.
Miguel Angel Prieto Vaz.
Marc Navarro Vicente.
Reunides als locals de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) el dia 4 de febrer de 2016 les
persones esmentades, membres de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l'ACCD per al període 20142017,
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Manifesten:
1. En data 20 de gener de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret llei 1/2016, de 19
de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de
Catalunya per al 2016.
2. Que l'article 2.2 del Decret ara esmentat s'hi estableix que "la massa salarial del personal laboral de la Generalitat per
a l'exercici 2016 no pot experimentar un increment superior a l'1% respecte a la corresponent per a l'exercici 2015, en
termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat
com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals".
3. En l'article 27 de revisió salarial del Conveni col·lectiu de l'ACCD per al període 2014-2017 s'hi diu que "les revisions
anuals es practicaran cada any d'acord amb el que estableixi la Llei de pressupostos de la Generalitat o norma legal que
la substitueixi".
4. Tant des de la Direcció de l'ACCD com del Comitè d'Empresa hi ha interès en aplicar l'increment retributiu en la
quantia màxima establerta fixat pel Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent
per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.
ACORD:
- Aplicar un increment retributiu de l'u per cent a tots els conceptes retributius de la taula salarial de l'ACCD i que els
imports anuals d'aquesta passin a ser els que figuren al document annex 1, que s'adjunta a aquesta acta, amb efectes
retroactius des de data 1 de gener de 2016.
Sense més temes a tractar, finalitza la present reunió i es donen per finalitzades les negociacions, havent de donar
compte del resultat de la negociació mitjançant un informe a la Comissió de Retribucions i Despeses del Personal.
ANNEX 1.
SALARIS 2016.
Sou base.
Grup
A

B
C

Subgrup
A4
A3
A2
A1
B3
B2
B1
C2
C1

Import anual (14 pagues)
48.946,33
46.850,86
35.578,99
31.027,82
25.009,39
22.643,55
21.170,67
18.729,22
16.950,64
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(Els imports anuals inclouen les 2 pagues extraordinàries).
Antiguitat.
Grup
Tots

Import anual
675,76

Import mensual
48,27

(Els imports anuals inclouen les 2 pagues extraordinàries).
Hores extraordinàries.
Grup
A
B
C

Hora Normal
19,42
13,17
11,31

Hores nocturnes o festives
23,92
16,21
13,92
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Complements salarials.
Nom
Delegat a terreny
Atenció al públic

Import anual
10.726,29
1.465,81
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Barcelona, 17 d'agost de 2016
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Coneixement (en virtut de la Disposició
transitòria tercera del Decret 98/2016, de 19 de gener), Eliseu Oriol Pagès

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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