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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

177235 Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i
dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes
Balears, i la publicació de l'Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu sectorial de
Hostaleria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 4 de febrer de 2021 (codi de conveni
07000435011982)

Antecedents

1. El 4 de febrer de 2021 els membres de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu sectorial de Hostaleria de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears es van reunir per a acordar la transposició de l'acord del patronat de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el
Sector de la Hostaleria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i donar compte de les comunicacions notificades en matèria
d'inaplicacions de conveni col·lectiu.

2. El 10 de febrer de 2021, el Sr. José Carlos Sedano Almiñana, en representació de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu, va sol·licitar
el registre, el dipòsit i la publicació de la citada Acta.

Fonaments de dret

1. L'article 90.3 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Inscriure i dipositar l'Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu sectorial de Hostaleria de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de 4 de febrer de 2021 en el Registre de Convenis Col·lectiu, Acords col·lectius de treball i Plans d'igualtat de les Illes Balears.

2. Publicar l'Acta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Fer constar que la versió castellana del text és l'original signada pels membres de la Comissió Paritària i que la versió catalana és la seva
traducció.

4. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (7 de maig del 2021)

La directora general de Treball i Salut Laboral
Virginia Abraham Orte

Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
(BOIB 97/2019)
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ACTA 23
COMISSIÓ PARITÀRIA

DEL XV CONVENI COL·LECTIU SECTORIAL DE HOSTALERIA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS

(CODI CONVENI 07000435011982)

ASSISTENTS

REPRESENTACIÓ SINDICAL:
Sr. Antonio COPETE GONZÁLEZ
Per la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT) Unión General de Trabajadores.
Sra. Silvia MONTEJANO COFRECES
Sra. Ángeles SÁNCHEZ ÚBEDA
Per la Federació de Serveis de Comissions Obreres de les Illes Balears (FS-CC.OO.).
REPRESENTACIÓ EMPRESARIAL:
Sra. Carmen MARÍ CASAÑ
Sr. Juan Carlos GARCÍA OLIVER
Sr. Carlos SEDANO ALMIÑANA (assessor)
Sra. Ángela SALVADOR RUBIO (assessora)
Per la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).
Sr. Miquel PLANAS FONT (assessor)

Per la Asociación Mallorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes (ASOCIACIÓN RESTAURACIÓN MALLORCA).

A Palma (Illes Balears), sent les 9.45 hores del dia 4 de febrer de 2021, es reuneixen per videoconferència les persones al marge esquerre
relacionades, que han estat prèviament convocades per a aquesta sessió, a través del següent enllaç:
https://us02web.zoom.us/j/86354709152?pwd=dxdwbwjwmzvrau5udurtr1povkq1zz09, com a membres designats de la Comissió paritària del
Conveni col·lectiu ressenyat en l'encapçalament de l'acta, així com els assessors que s'esmenten.

Aixeca l'acta de la reunió la Sra. Carmen Marí Casañ, de la FEHM, qui actua com a Secretària de la Comissió, en virtut de l'acord de rotació
en aquesta funció fixat en l'acta 8 de la Comissió, de data 11 d'octubre de 2017 (BOIB núm. 140, 16/novembre/2017).

Ha excusat la seva presència el Sr. Manuel Sendino López, de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF).

L'ordre del dia de la reunió és el següent:

TRANSPOSICIÓ DE L'ACORD DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ENPunt 1. 
EL SECTOR D'HOSTALERIA DE LES ILLES BALEARS (FPHIB), DE 27 DE GENER DE 2021, PEL QUAL ES PRORROGA, FINS AL
31 DE MAIG DE 2021, L'EXONERACIÓ A LES EMPRESES DE L'OBLIGACIÓ DE REALITZAR APORTACIONS ECONÒMIQUES A
AQUESTA FUNDACIÓ.

COMUNICACIONS NOTIFICADES EN MATÈRIA D'INAPLICACIONS DE CONVENI COL·LECTIU.Punt 2. 

 CONSULTES A LA COMISSIÓ PARITÀRIA.Punt 3.

 PRECS I PREGUNTES.Punt 4.

Així, aprovat l'ordre del dia, es procedeix al seu estudi, debat i resolució.

 TRANSPOSICIÓ DE L'ACORD DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELPunt 1.
SECTOR D'HOSTALERIA DE LES ILLES BALEARS (FPHIB), DE 27 DE GENER DE 2021, PEL QUAL ES PRORROGA, FINS Al 31
DE MAIG DE 2021, L'EXONERACIÓ A les EMPRESES DE L'OBLIGACIÓ DE REALITZAR APORTACIONS ECONÒMIQUES A
AQUESTA FUNDACIÓ.

En el si de la Comissió permanent de la FPHIB es va acordar, el passat 7 de maig de 2020, exonerar a les empreses de l'obligació de realitzar
aportacions econòmiques a la FPHIB, a través de les quotes empresarials de seguretat social, durant el període 1 d'abril de 2020 a 30 de
setembre de 2020, del que es va adonar en la reunió de la Comissió paritària celebrada en la mateixa data (7 de maig de 2020) núm. 20,
publicada en el BOIB núm. 106, de 6-6-2020, transposant-se aquest acord.

En el mateix es contemplava la possibilitat de pròrrogues ulteriors, per al supòsit de prolongar-se la situació que el motivava, emmarcat en el
context de crisi sanitària global, causada per la pandèmia derivada del COVID-19.
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En aquest context, en reunió de la Comissió permanent de la FPHIB celebrada el 2 d'octubre de 2020 es va acordar prorrogar la suspensió del
pagament de les aportacions econòmiques a la FPHIB, per la crisi generada pel COVID-19 fins al 31 de gener de 2021, davant el
manteniment dels efectes de la crisi en les empreses del sector i la publicació del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, pel qual es
prorrogaven fins al 31 de gener de 2021 els expedients de regulació d'ocupació per causa de força major.

De nou, el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, ha acordat prorrogar els expedients de regulació d'ocupació fins al dia 31 de maig de
2021, així com diferents suposats en els quals es preveu l'exoneració de quotes empresarials a la Seguretat Social fins a aquesta data.
Conseqüentment, i com ja ha succeït en les dues ocasions anteriorment indicades, la Comissió permanent de la FPHIB va consensuar, i el
Patronat va acordar per unanimitat, el dia 27 de gener de 2021, prorrogar l'exoneració a les empreses de l'obligació de realitzar aportacions
econòmiques a la Fundació, a través de les quotes empresarials de seguretat social, fins al 31 de maig de 2021.

Això s'entén sense perjudici que durant les dates exonerades es produeixin venciments de terminis d'ingrés d'aportacions, les quals hauran de
ser ingressades.

 COMUNICACIONS NOTIFICADES EN MATÈRIA D'INAPLICACIONS DE CONVENI COL·LECTIU.Punt 2.

S'adona que la representació de “SERVEIS PETROLIERS BALEARS, S.L.” va informar la Comissió paritària a través de la seu del Tribunal
d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB) en data 15-12-2020 de la inaplicació del Conveni col·lectiu, en haver-se seguit el
procediment establert en l'article 82.3 de l'Estatut dels Treballadors. S'adjunta a l'acta la documentació, que ja va ser circulada en el seu
moment als membres de la Comissió.

 CONSULTES A LA COMISSIÓ PARITÀRIA. Punt 3.

Consulta l'empresa “CODIRE ILLES, S.L.” si la seva activitat -elaboració de productes precuinats i venda dels mateixos congelats- està
enquadrada dins de l'àmbit funcional del Conveni d'Hostaleria de Balears. S'uneix a l'acta l'escrit de consulta i la resposta de la Comissió
confeccionada ad hoc.

Al no complir-se el requisit que aquesta consulta sigui realitzada a través d'una de les organitzacions negociadores del Conveni col·lectiu,
segons s'acorda en la disposició cinquena del Reglament d'aquesta Comissió, es procedirà a comunicar al remitent aquest defecte de
procediment.

 PRECS I PREGUNTES.Punt 4.

No hi ha precs i preguntes, per la qual cosa es dóna per finalitzada la reunió.

La present acta, juntament amb els seus annexos, de la qual se subscriuen cinc exemplars, serà registrada davant l'autoritat laboral
(REGCON), donant el mandat per a això a Sr. Carlos Sedano, assessor de la FEHM, sol·licitant així mateix la publicació de la mateixa en el
BOIB.

Un representant de cada Organització present en la reunió virtual passarà pel Despatx de C.SEDANO & ASSOCIATS a subscriure amb la
seva signatura l'acta a partir de la seva aprovació, i com a màxim el dia 10 de febrer de l'any en curs, en els horaris següents: dijous 4, fins a
les 18:00h; divendres 5 de 08:00h a 14:00h; dilluns 8, dimarts 9 i dimecres 10, de 08:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h.

No havent-hi més assumptes que tractar, i sent les 10.30 hores, es dóna per finalitzada la reunió.

SIGNATURES:
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