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Article 57
a) Ajuda preescolar i escolar: 91,65 euros any
b) Disminuïts físics i psíquics: 72,17 euros mes

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 61
Dietes
Mitja dieta: 9,16 euros
Dieta completa: 29,32 euros

Barcelona, 10 de març de 2005

ANNEX 2
Percentatges d’antiguitat per aplicar sobre el
salari base
De 2 a 4 anys: 5%
De 4 a 9 anys: 10%
De 9 a 14 anys: 17%
De 14 a 19 anys: 24%
De 19 a 24 anys: 31%
De 24 a 29 anys: 38%
De 29 a 34 anys: 45%
A partir de 34 anys: 50%
(05.097.116)

RESOLUCIÓ
TRI/1316/2005, de 10 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de
pròrroga del Conveni col·lectiu del personal laboral d’Organisme de Gestió Tributària (Diputació de Barcelona) fins al 31.12.2008 (codi de
conveni núm. 0808992).
Vist l’Acord de pròrroga fins al 31.12.2008 del
Conveni col·lectiu del personal laboral d’Organisme de Gestió Tributària, de la Diputació de
Barcelona, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 30 de
setembre de 2004, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/
1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors;
l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22
de maig, sobre registre i dipòsit de convenis
col·lectius de treball; l’article 11.2 de la Llei
orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; el Reial decret
2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència
de serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre,
de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/
2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència
dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de
20 de gener, d’estructuració i de reestructuració
de diversos departaments de l’Administració de
la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004,
de 9 de març, de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat,
RESOLC:
—1 Disposar la inscripció de l’Acord de pròrroga fins al 31.12.2008 del Conveni col·lectiu del
personal laboral d’Organisme de Gestió Tributària, de la Diputació de Barcelona (codi de conveni núm. 0808992) al Registre de convenis dels
Serveis Territorials del Departament de Treball
i Indústria a Barcelona.

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona en funcions
Transcripció literal del text signat per les parts
ACORD
de pròrroga fins al 31.12.2008 del Conveni col·lectiu del personal laboral d’Organisme de Gestió
Tributària, de la Diputació de Barcelona
Assistents
Representació de l’Administració: Teresa M.
Raurich Montasell, Xavier Boltaina Bosch i
Anna M. Salgado Cabot.
Representació del Comitè d’Empresa: Josep
M. Palacín Sancerní, Francesc Tobal Conesa i
Pere Mañe.
La Comissió Negociadora es va constituir en
data 6 de juliol de 2004, segons consta en l’Acta
estesa a aquest efecte i notificada formalment
a l’autoritat laboral. Havent-se realitzat diferents reunions, els representants de l’Administració i del Comitè d’Empresa van establir en
data 30 de setembre e 2004 el següent i únic
Acord:
“La representació de l’Administració pública
i el Comitè d’Empresa de l’ORGT acorden prorrogar l’actual Conveni col·lectiu del personal
laboral de l’ORGT, que té vigència fins al 31 de
desembre de 2004, fins al 31 de desembre de
2008".
L’Administració es compromet a proposar als
òrgans col·legiats pertinents l’esmentada aprovació de la pròrroga del Conveni col·lectiu i realitzar els tràmits davant l’autoritat laboral per
a la seva efectivitat.
(05.089.101)

RESOLUCIÓ
TRI/1317/2005, de 10 de març, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de
sector de distribuïdors de GLP de la província
de Tarragona per a l’any 2005 (codi de conveni
núm. 4301335).
Vist el text de la revisió salarial del Conveni
col·lectiu de treball de sector de distribuïdors de
GLP de la província de Tarragona, subscrit per
les parts negociadores en data 26 de gener de
2005, i presentat en aquesta oficina per les mateixes parts en data 21 de febrer de 2005, i de
conformitat amb el que estableixen l’article 90.2
i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’estatut dels treballadors, i els articles 11.2
i 37.4 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i la
Resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril, de
delegació de competències en matèria de relacions laborals al Registre de Tarragona de convenis de la Delegació Territorial de Treball i
Indústria (DOGC núm. 3642, de 24.5.2002),
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RESOLC:
—1 Disposar el registre de l’Acord de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de
sector de distribuïdors de GLP de la província
de Tarragona per a l’any 2005 (codi de conveni
núm. 4301335) en el Registre de convenis dels
Serveis Territorials de Treball i Indústria a
Tarragona.
—2 Disposar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió
Negociadora del Conveni col·lectiu.
Tarragona, 10 de març de 2005
JOSEP MARIA SOLANES SEGURA
Director dels Serveis Territorials a Tarragona
Transcripció del text literal signat per les parts
ACTA
de la Comissió Negociadora de l’Acord de revisió
salarial del Conveni col·lectiu de distribuïdors de
GLP de la província de Tarragona per a l’any
2005
Assistents
Josep Mestres
Domingo Roig
Josep M. Recasens
Representació social
Llorens Galano
Santi Caballe
Josep Roiget
Jordi Peñas
Francisco Valenzuela
Assessors
Josep Maria Gasol, CCOO
Ramon Garcia, USOC
Isabel Merino, USOC
A Tortosa, a les 19 hores del dia 26 de gener
de 2005, es reuneixen els membres de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de distribuïdors de GLP de la província de Tarragona,
que al marge es relacionen, amb la finalitat de
signar la revisió salarial de tots els conceptes
salarials per a l’any 2005, tal i com va quedar
aprovat en el Conveni signat amb data 16 d’abril
de 2004.
L’increment per a l’any 2005 és del 3,6%,
l’IPC de Catalunya a tots els conceptes.
Article 9
Menyscapte de diners
Aquest concepte percebrà la quantitat de
51,22 euros.
Article 10
Prima de productivitat
Taula de productivitat
De 0 a 70 ampolles repartides: 0,057 euros
De 71 a 140 ampolles repartides: 0,103 euros
De 141 a 175 ampolles repartides: 0,127 euros
De 176 a 200 ampolles repartides: 0,151 euros
De 201 en endavant ampolles repartides:
0,197 euros
Per a Tarragona i Reus ciutat totes les ampolles repartides a 0,111 euros.
La prima de productivitat per als mecànics
visitadors i els instal·ladors és de 0,32 euros.

11994

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Article 11
Pagues extraordinàries
L’import de la prima de les dues pagues extra és de 42,67 euros.
Article 12
Paga de beneficis
L’import de la prima de la paga de beneficis
és de 42,67 euros.
Article 15
Dietes
La dieta serà de 8,25 euros.
Article 19
Vestuari
Aquest concepte augmenta a 14,11 euros.
Les taules salarials són les que per a cada categoria estableix l’annex 1.
CP=Categoria professional; SB=Sou base; PC=Plus
conveni; TM=Total mes

CP
Grup 2

SB

PC

TM

182,50 1.080,86
172,66 1.027,76
157,43
943,85
146,22
885,34
60,99
708,62
—
514,07
137,81
836,90
146,21
882,29
37,47
645,94

RESOLC:
—1 Disposar la inscripció de l’Acord de pròrroga per als anys 2005-2008 de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona (codi de conveni núm. 0801322) al
Registre dels Serveis Territorials del Departament Treball i Indústria a Barcelona.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui
al DOGC.

Grup 4
Subgrup 2 i personal operari
Conductor camió
pesant .................... 859,39
Conductor
repartidor ............. 732,21
Repartidor ............ 732,81
Oficial de 1ª .......... 770,89
Oficial de 2a ......... 737,11
Mosso de
magatzem ............. 621,71
Mecànic
instal·lador ............ 732,79
Mecànic
visitador ................ 732,79

amb el que disposen l’article 36 de la Llei 7/1990,
de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de
treball dels empleats públics (BOE núm. 173, de
20.7.1990), en relació amb el que estableixen la
disposició final 1.2 de la Llei orgànica 11/1985,
de 2 d’agost, de llibertat sindical; l’article 11.2
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència de serveis de l’Estat a la Generalitat de
Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i
conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret
296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004,
de 20 de gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pel
Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya;
Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent, segons el que disposa l’article
35 de la Llei 7/1990 esmentada,

Subgrup 1 Administratius
Cap administratiu
de 1a ...................... 898,36
Cap administratiu
de 2a ...................... 855,10
Oficial de 1a ......... 786,41
Oficial de 2a ......... 739,12
Auxiliar ................. 647,93
Aspirant ................ 514,07
Magatzemer ......... 699,09
Carreter ................ 736,08
Telefonista ............ 608,47
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174,31 1.033,70
—
—
143,95
143,95

732,81
732,81
914,84
881,06

—

621,71

—

732,79

—

732,79

(05.073.132)

RESOLUCIÓ
TRI/1318/2005, de 10 de març, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
de pròrroga per als anys 2005-2008 de l’Acord
de condicions de treball del personal funcionari de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (codi de conveni núm.
0801322).
Vist l’Acord de pròrroga per als anys 20052008 de l’Acord de condicions de treball del
personal funcionari de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona subscrit pels representants de l’empresa i pels dels
seus treballadors el dia 2 d’abril de 2004 i d’acord

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona en funcions
Transcripció literal del text signat per les parts
ACORD
de pròrroga per als anys 2005-2008 de l’Acord
de condicions de treball del personal funcionari de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona
Representació de l’Administració pública:
Xavier Boltaina i Bosch.
Representació dels treballadors: Jaume Escribano Tolsà (UGT).
Constituïda la Mesa de Negociació de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona en data 12 de gener de 2004, amb la
presència del sindicat CCOO i de la Direcció de
l’ORGT, a la qual s’ha incorporat en data 20 de
febrer de 2004 el sindicat UGT, en data 2 d’abril
de 2004 s’assoleix el següent Acord entre la representació de l’Administració i de la UGT, al
qual no se suma el sindicat CCOO.
L’Acord assolit és el següent:
“L’ORGT i el sindicat UGT acorden prorrogar l’Acord de condicions de treball del personal
funcionari de l’ORGT que té vigència fins al 31

de desembre de 2004 fins al 31 de desembre de
2008”.
L’Acord de condicions de treball del personal funcionari que s’ha prorrogat és el publicat,
amb resolució de 20 de febrer de 2001 del Departament de Treball, per al període 2001-2004
(codi conveni núm. 0801322), al DOGC 3412,
de 19 de juny de 2001.
(05.089.100)

RESOLUCIÓ
TRI/1319/2005, d’11 de març, per la qual s’ordena
la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió
salarial del Conveni col·lectiu de treball del comerç en general de la província de Girona per a
2005 (codi de conveni 1700035).
Vist el text de la revisió salarial del Conveni
col·lectiu de treball del comerç en general de la
província de Girona, subscrit d’una part per la
Confederació Catalana de Comerç, la Federació de Comerç de Girona, Majoristes d’Alimentació, Agrupació comercial El Centre i de l’altra per CCOO i UGT, el dia 4 de febrer de 2005
i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2
i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; el Decret 326/1998, de 24
de desembre; l’article 11.2 de la Llei orgànica 4/
1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,
RESOLC:
—1 Ordenar la inscripció de la revisió salarial
del Conveni col·lectiu de treball del comerç en
general de la província de Girona per a 2005
(codi de conveni 1700035) al Registre de Convenis dels Serveis Territorials de Treball i Indústria a Girona.
—2 Ordenar-ne el dipòsit a l’oficina corresponent d’aquests Serveis Territorials.
—3 Disposar que l’esmentada revisió salarial es
publiqui en el DOGC.
Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió
negociadora del Conveni.
Girona, 11 de març de 2005
NÚRIA ARNAY I BOSCH
Directora dels Serveis Territorials
a Girona en funcions

