Dilluns, 3 de febrer de 2014
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió
Negociadora de Pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (codi de conveni núm. 08001862011993)
Vist el text de l’Acord de la Comissió Negociadora de Pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball de
l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, subscrit per l’empresa i els representants legals dels treballadors
el dia 7 d’agost de 2013, i de conformitat 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 2.1.a) del Reial decret 713/2010,
de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny de
reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i altres normes d’aplicació,
Resolc:
- 1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Negociadora de Pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de
treball de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni núm. 08001862011993) 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.
- 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 LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE PRÒRROGA DE LA ULTRAACTIVITAT DE LA EMPRESA
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Assistents
Representació empresarial:
A. Aixut
F. Furné
Representació dels treballadors:
UGT:
C. Chafer
A. Fuentes

J. F. Herrera
M. Hurtado
SEMAF:
Albert Pons
CGT:
Oscar Monge
A Barcelona, amb data 7 d’agost 2013, es reuneix la representació dels treballadors i la representació de la Direcció de
l’empresa, segons els assistents esmentats, per tal de tractar sobre els efectes formal de la denuncia del Conveni
col·lectiu de les línies metropolitanes.
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Antecedents: Consten com a antecedents l’escrit de denúncia del Conveni col·lectiu de LMT i els acords de data
23.10.2012 en els que les parts acordaven convocar la Comissió Negociadora del proper Conveni dins del termini d’un
mes a comptar des de la publicació en el DOGC de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any
2013.
Atès que encara no s’ha publicat la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2013, s’arriba al
següent,
ACORD:
Únic. A efectes del que estableix el darrer paràgraf de l’article 86.3 de l’Estatut dels treballadors, les parts acorden que
arribat el termini d’un any a comptar de la denúncia sense que s’hagi acordat un nou conveni, el Conveni col·lectiu
d’aplicació a l’empresa, no perdrà la seva vigència i mantindrà tots els seus efectes fins que s’aprovi un Conveni
col·lectiu que el substitueixi.
Aquesta mesura afecta a Conveni col·lectiu Línies Metropolitanes 2005-2010, pròrrogues anys 2011 i 2012.
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Barcelona, 10 d’octubre de 2013
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès
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