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Dimecres, 2 de setembre de 2015

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 7 d’agost de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària  
del Conveni col·lectiu de treball del comerç tèxtil de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000795011994)

Vist el text de l’Acord de la Comissió Paritària del  Conveni col·lectiu de treball  del comerç tèxtil  de la província de 
Barcelona signat el dia 27 de març de 2015, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret  
legislatiu 1/1995, de 24 de març; l’article 2.1.c) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de 
convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 63/2015, de 28 d’abril, de reestructuració del Departament d’Empresa i 
Ocupació, la Resolució EMO/1839/2015, de 31 de juliol, d’avocació i assignació temporal de determinades funcions dels 
Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a la Catalunya Central en els Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació a Barcelona i altres normes d’aplicació,

Resolc:

-  1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del comerç tèxtil de la 
província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000795011994) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball 
en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Barcelona, 
amb notificació a la Comissió Paritària.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripción literal del texto firmado por las partes.

ACUERDO DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL COMERCIO TEXTIL DE 
LA PROVINCIA DE BARCELONA.

Asistentes.

Representación empresarial:

Antonio Furest y Eduardo Ortega por el Gremio de Comercio Textil y Sastrería de Barcelona y Provincia.

Representación social:

Isabel Flores y Moisés Berruezo (SMC-UGT) y Esteban Sanabria e Isabel Ortega (CCOO Serveis Catalunya).

En Barcelona, a las 10:00h del 27 de marzo de 2015, se reúnen en la sede del Gremio, las representaciones detalladas 
anteriormente con el fin de tratar los puntos que componen el siguiente,

Orden del día:

Punto 1. Consulta de Carolina Torres Fernández, delegada de personal de la empresa Burberry Spain.

En relación a la consulta planteada por la persona referida, que se da por reproducida en este acto, la comisión paritaria  
alcanza el siguiente,

ACUERDO:

Que en caso de baja por enfermedad o accidente la empresa debe abonar el importe íntegro del salario del trabajador 
correspondiente al mes anterior de la IT (incluidas las comisiones). Por tanto la empresa deberá abonar la diferencia 
entre la base reguladora del mes anterior y la prestación por incapacidad temporal.

Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 10:55 horas, procediendo a la firma de la presente acta en señal de  
conformidad y aceptación en los términos en ella expuestos.
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Así mismo, se mandata a Moisés Berruezo Blanco a que proceda al registro del la presente acta a través del sistema 
REGCON para su publicación en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Barcelona, 7 d’agost de 2015
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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