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GP NA NN
3.6 3.4
3.7 3.4
3.8 3.5
3.9 3.6
3.10 3.6

4 4.1 4.1
4.2 4.2
4.3 4.2
4.4 4.3
4.5 4.3

5 5.1 4.3
5.2 5.1
5.3 5.1
5.4 5.1
5.5 5.2
5.6 5.2

6 6.1 6.1
6.2 6.2

ANNEX 4

Quanties anuals del complement de carrera

Grups professionals Primer tram (T-1)
1- Tècnic ............................................... 180.012
2- Tècnic ............................................... 160.006
3- Tècnic ............................................... 140.000
4- Administratiu i d’oficis ................... 120.008
5- Administratiu  i d’oficis .................. 110.012
6- Auxiliar de serveis ........................... 100.002

(99.214.041)

RESOLUCIÓ
de 30 de juny de 1999, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Reglament de fun-
cionament del Tribunal Laboral de Catalunya
(codi de conveni núm. 7901142).

Vist el text del Reglament de funcionament
del Tribunal Laboral de Catalunya, subscrit per
la part empresarial pels representants de l’em-
presa i pels representants dels seus treballadors
el 18 de maig de 1999, i de conformitat amb el
que estableixen els articles 90.2 i 90.3 de la Llei
8/1980, de 10 de març, de l’Estatut dels treba-
lladors, i els articles 11.2 i 37.4 de la Llei orgà-
nica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, i altres normes
d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Reglament de
funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya
al Registre de convenis d’aquesta Direcció Ge-
neral.

—2 Disposar que el text esmentat es publi-
qui al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió
Negociadora del Conveni.

Barcelona, 30 de juny de 1999

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ CID

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL TRIBUNAL

LABORAL DE CATALUNYA

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Naturalesa i objecte

El Tribunal Laboral de Conciliació, Media-
ció i Arbitratge de Catalunya es constitueix
d’acord amb l’article 83.3 de l’Estatut dels tre-
balladors, en virtut de l’Acord Interprofessional
de Catalunya subscrit per Foment del Treball
Nacional i els sindicats Unió General de Treba-
lladors de Catalunya i Comissió Obrera Naci-
onal de Catalunya, el dia 7 de novembre de 1990,
i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 23 de gener de 1991, amb l’objecte
d’establir un sistema extrajudicial i extraad-
ministratiu de solució de la conflictivitat labo-
ral.

L’esmentat Tribunal, a més de les funcions
d’intervenció en els conflictes d’interessos que
li siguin propis, actua com a òrgan de concilia-
ció i mediació als efectes dels articles 63 i 154 del
Text Refós de la Llei de Procediment Laboral,
conforme a les previsions i límits continguts en
aquest acord.

Article 2
Àmbits territorial i personal

2.1 Les disposicions contingudes en aquest
acord seran d’aplicació a la totalitat del territori
de Catalunya.

2.2 Estaran afectats per aquestes disposici-
ons les empreses i els treballadors les relacions
laborals dels quals es desenvolupin en centres
de treball ubicats en l’àmbit territorial esmen-
tat.

Article 3
Vigència i denúncia

Aquest acord de funcionament del Tribunal
Laboral de Catalunya tindrà una vigència inde-
finida.

Malgrat això, qualsevol organització signant
de l’acord el podrà denunciar comunicant-ho a
les restants.

Article 4
Idioma

L’idioma del Tribunal Laboral de Catalunya
és el català si bé en els actes de conciliació,
mediació, arbitratges i altres actuacions, s’uti-
litzaran indistintament el català o el castellà
segons determinin les parts intervinents en el
procés.

Article 5
Dies hàbils i vacances

Es consideren dies hàbils de dilluns a diven-
dres no festius. El mes d’agost serà inhàbil a tots
els efectes.

CAPÍTOL 2
El Tribunal Laboral: estructura i funcionament

Article 6
Comeses i funcions del Tribunal

Serà comesa essencial del Tribunal Laboral

promoure, facilitar i proporcionar els sistemes,
els mecanismes i les pràctiques de solució volun-
tària dels conflictes laborals, individuals o col·-
lectius, tant els d’aplicació i interpretació de
norma com els d’interessos, en qualsevol de les
seves modalitats.

Respecte dels conflictes individuals, les fun-
cions del Tribunal seran les dimanants de la
Disposició Addicional Primera d’aquest acord.

El Tribunal Laboral tindrà assignades les
funcions següents:

a) Conciliació i mediació en els conflictes
laborals que li siguin sotmesos a través del pro-
cediment que determina l’article 14 d’aquest
acord.

b) Mediació en la negociació de convenis
colvlectius les deliberacions dels quals hagin
quedat aturades per discrepàncies evidents i
impossibilitat d’acord, en els casos en què la
Comissió negociadora així ho solvliciti.

c) Mediació respecte de les discrepàncies
sorgides durant la fase dels preceptius períodes
de consulta o de notificació prèvia a l’afectat, si
s’escau, previstos en els articles 40, 41, 47, 51 i
52 c) del Text Refós de l’Estatut dels Treballa-
dors.

d) Mediació per tal de fixar els serveis de
manteniment en cas de convocatòria de vaga.

e) Arbitratge, d’acord amb el que establei-
xen els articles 15 i següents d’aquest Reglament.

Els esmentats procediments es regiran pels
principis de gratuïtat, igualtat, imparcialitat, in-
dependència, oralitat, audiència i contradicció.

Article 7
Composició del Tribunal

El Tribunal Laboral de Catalunya tindrà com-
posició paritària a efecte de les representacions
dels treballadors i empreses, i adoptarà tots els
acords per unanimitat dels seus membres.

El Tribunal Laboral de Conciliació, Media-
ció i Arbitratge de Catalunya, a efectes d’orga-
nització i d’operativitat, durà a terme les seves
actuacions a través de les Delegacions territo-
rials i sectorials que es creïn.

Cada Delegació territorial o sectorial es com-
pondrà d’un nombre de membres no inferior a
2 ni superior a 6, la meitat dels quals seran de-
signats per les organitzacions sindicals signants
d’aquest acord, Comissió Obrera Nacional de
Catalunya i Unió General de Treballadors de
Catalunya, i l’altra meitat per Foment del Tre-
ball Nacional.

La designació dels components de les respec-
tives Delegacions del Tribunal Laboral, en la
proporció abans esmentada, la farà cada orga-
nització d’entre la llista de mediadors que, amb
aquesta finalitat, hagi elaborat cadascuna d’elles.

Les llistes respectives de mediadors podran
ser ampliades, reduïdes o modificades en qual-
sevol moment per decisió de l’organització cor-
responent.

Article 8
Dels mediadors

Es considerarà incompatible la participació
de mediadors en actes de conciliació en què es
debatin qüestions relatives a les relacions la-
borals d’una empresa determinada amb la seva
vinculació directa o indirecta a aquella d’algun
dels mediadors (pertinença a la plantilla de
l’empresa, assessors de la direcció, assessors de
qualsevol de les parts en el conveni de l’empre-
sa).
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Respecte als conflictes que afectin un sector
d’activitat, s’estima que la incompatibilitat men-
cionada afectarà els assessors respectius d’amb-
dues representacions en el conveni correspo-
nent, sempre que l’expedient de conflicte s’hagi
instrumentat amb motiu de la seva interpreta-
ció o aplicació.

Article 9
Del president del Tribunal

La presidència de cada Delegació del Tribu-
nal Laboral serà ocupada per un dels seus mem-
bres, d’acord amb la designació que per acord
unànime dels seus components es realitzi en
cada procediment de conciliació i mediació.

Són funcions del president:
Donar l’ordre per a les convocatòries.
Mantenir l’ordre de les reunions.
Concedir l’ús de la paraula a qui la sol·liciti.
Dirigir el debat i proposar la deliberació cor-

responent, quan sigui procedent, i constatar la
unanimitat dels acords que s’adoptin.

Ratificar l’autenticitat de documents.

Article 10
Del secretari del Tribunal

La funció de secretari serà exercida, en cada
Delegació del Tribunal, per una persona aliena
a les Delegacions respectives i que tingui reco-
neguda formació i experiència en l’àmbit jurí-
dic laboral.

Seran funcions del secretari:
Convocar, per ordre del president, els mem-

bres de les Delegacions i cada una de les parts
que se sotmetin als procediments previstos en
aquest Reglament.

Aixecar acta de les reunions, en la qual cons-
taran necessàriament els acords adoptats.

Fer certificacions de les actes amb el vist-i-
plau del president, a petició de qualsevol de les
parts.

Atorgament de representacions a una o diver-
ses persones de qualsevol de les parts, mitjan-
çant compareixença escrita o document degu-
dament signat i presentat en presència seva, que
donarà fe de la representació sol·licitada.

El secretari assistirà a les deliberacions del
Tribunal sense dret a vot.

Article 11
Cos d’àrbitres laborals

El Tribunal Laboral de Catalunya està inte-
grat també pel cos d’àrbitres laborals compost
per persones de provada i reconeguda experi-
ència en el camp de les relacions de treball,
designades unànimement per les parts signants
d’aquest acord.

Article 12
Vista dels expedients

Totes les persones, físiques o jurídiques, que
alvleguin tenir interès directe i legítim en l’as-
sumpte podran solvlicitar, per escrit motivat, la
vista d’un expedient ja finalitzat.

Article 13
Presidència de convenis colvlectius

El Tribunal Laboral de Catalunya posarà a
disposició de les Comissions deliberadores de
Convenis colvlectius, el cos d’àrbitres i media-
dors del Tribunal, perquè qualsevol dels seus
components, prèviament escollit per ambdues
representacions, pugui exercir les funcions de
president de les negociacions corresponents.

CAPÍTOL 3
Conciliació i mediació

Article 14
Del procediment de conciliació i mediació

14.1 Els conflictes laborals, tant col·lectius
com individuals, ja siguin d’interès o jurídics,
amb les excepcions que estableix la Disposició
Addicional Primera d’aquest acord, podran ser
sotmesos al Tribunal Laboral per intentar solu-
cionar-los per la via de la conciliació i la medi-
ació.

Per això serà requisit imprescindible la lliu-
re i expressa voluntat de submissió de treballa-
dors i empresaris en cada cas. L’esmentat con-
sentiment s’entendrà atorgat quan, després de
la solvlicitud inicial d’una de les parts, compa-
reix l’altra davant de la citació del Tribunal
Laboral i accepta que tingui lloc el tràmit de
conciliació i mediació.

La submissió prèvia i voluntària de treballa-
dors i empresaris afectats per un conflicte laboral
als procediments de conciliació i mediació pre-
vistos en aquest acord, es considerarà atorgada,
sense necessitat d’expressa submissió, quan en
el Conveni colvlectiu aplicable a Catalunya, o
acord suficient, s’inclogui una clàusula en la qual
les parts negociadores, en representació dels tre-
balladors i empresaris inclosos en l’àmbit per-
sonal del Conveni esmentat, se sotmetin expres-
sament i colvlectivament als procediments de
conciliació i mediació regulats en aquest Regla-
ment.

Anàlogament, el mateix procediment que
estableix el paràgraf anterior actuarà en els
Convenis d’àmbit estatal, si bé limitat als treba-
lladors i empreses o centres de treball ubicats
a la comunitat autònoma de Catalunya, quan
així sigui establert, expressament, en el propi
Conveni o quan les respectives Comissions pa-
ritàries d’interpretació subscriguin un acord de
submissió als procediments de conciliació i me-
diació referits.

Als efectes del que determina l’article 154 del
Text Refós de la Llei de Procediment Laboral,
els treballadors i empreses o centres de treball
radicats a Catalunya afectats per Convenis d’àm-
bit estatal podran sotmetre’s voluntàriament i
expressament, en cada cas, als procediments de
conciliació i mediació del Tribunal Laboral de
Catalunya, encara que en el Conveni d’aplica-
ció s’hagués establert una clàusula de submis-
sió tàcita a un altre òrgan de solució extrajudi-
cial de conflictes.

14.2 La intervenció del Tribunal Laboral es
produirà mitjançant un escrit introductori.

14.3 L’esmentat escrit haurà de contenir:
a) La voluntat expressa de treballadors i

empresaris de sotmetre’s als tràmits de concili-
ació i mediació o la menció específica del Con-
veni col·lectiu i la clàusula aplicables.

b) Nom de l’empresa, domicili, activitat,
nombre de treballadors de la seva plantilla i
Conveni col·lectiu o pacte d’empresa, si n’hi
hagués, quan es tracta de conflictes individu-
als. Descripció del grup o sector empresarial
determinat, si fa referència a un conflicte
col·lectiu.

c) Nom del treballador afectat, antiguitat,
categoria professional i remuneració salarial
efectiva, en els conflictes individuals. Descripció
del grup de treballadors i les seves categories
professionals, si es tracta de conflictes col·lec-
tius.

d) Exposició dels fets que motiven el conflic-
te, fent constar les diverses interpretacions i
opinions de les parts.

e) Signatura de la part o les parts interessa-
des, segons els casos, o dels seus representants
legals.

Per facilitar l’esmentat escrit, el Tribunal
Laboral tindrà a disposició dels interessats uns
models normalitzats.

La falta d’algun dels requisits esmentats no
serà impediment per a la citació de les parts a
l’acte de conciliació, llevat del cas en què l’escrit
sigui inintelvligible o no s’especifiqui suficient-
ment l’objecte de la conciliació, tot esmenant els
defectes que s’observin en la compareixença
posterior.

14.4 Rebut l’escrit introductori, que serà
degudament registrat, el Tribunal fixarà la data,
l’hora i el lloc per al tràmit de mediació i con-
ciliació, dins dels cinc dies hàbils següents al de
la presentació, i ho notificarà a ambdues parts
per a la seva deguda compareixença.

L’acte de conciliació previst per a una data
determinada únicament podrà ser ajornat per
decisió d’ambdues parts.

14.5 L’assistència a l’acte de conciliació, una
vegada formalitzats els requisits establerts en els
apartats anteriors, serà obligatòria i hauran de
comparèixer les parts per si mateixes o per mitjà
de representants o apoderats degudament acre-
ditats. Ambdues parts podran comparèixer as-
sistides d’assessors. La incompareixença d’una
o d’ambdues parts no justificada degudament
donarà lloc a la formalització de l’oportuna acta
de conciliació realitzada sense efecte o, si escau,
de l’arxiu. No obstant, a petició d’una o d’amb-
dues parts que alvleguin causa justificada es
podrà tornar a realitzar una segona convocatòria
dins del mateix procediment.

14.6 En el tràmit de conciliació i mediació,
ambdues representacions seran escoltades i el
president concedirà la paraula tantes vegades
com cregui convenient. En el transcurs de l’acte,
el Tribunal podrà oferir les propostes i soluci-
ons que consideri oportunes.

En el cas que sigui necessari, els mediadors
podran acordar, en el marc del procediment, la
reunió conjunta de tots ells amb la representació
d’una o de totes dues parts.

Es materialitzaran en acta les propostes me-
diadores ofertes per la corresponent Delegació
del Tribunal, sempre que les parts ho solvlicitin
i també quan els membres del Tribunal ho acor-
din per unanimitat.

14.7 A petició d’ambdues representacions
o per iniciativa de la Delegació del Tribunal
Laboral que intervé en el procediment, l’acte de
conciliació podrà ajornar-se tantes vegades com
calgui, i es fixarà, en aquest cas, la data o les dates
que siguin procedents.

14.8 el tràmit de conciliació i mediació, el
secretari del Tribunal n’aixecarà acta, en la qual
es faran constar els noms i les condicions perso-
nals dels assistents, la representació en la qual
actuen, l’exposició dels fets que són origen del
conflicte, la posició de cada una de les parts i els
acords que s’adoptin o, si escau, la desavinen-
ça constatada.

Sota el principi de llibertat de manifestació,
en la redacció de l’acta corresponent es faran
constar les manifestacions que cada part cregui
convenient introduir lliurement. Les expressi-
ons de la voluntat de cada representació, cons-
tatables en acta, no podran donar lloc a ulteri-
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ors contestacions. Quan l’acta finalitzi sense
acord entre les parts, el Tribunal, si ho considera
necessari, resumirà les peticions o reclamacions
dels instants del conflicte, i la posició justifica-
tiva de la representació de l’altra part,  de for-
ma clara i concisa.

14.9 Com a norma general i amb el fi de
procurar esgotar les possibilitats d’acord, es fir-
maran les actes en una reunió conjunta, per tal
de possibilitar un últim intent de conciliació.

A tal fi, els mediadors que actuïn en el cor-
responent acte de conciliació, i concretament qui
ocupi la presidència, en l’acte de firma conjunta,
quan no hagi estat possible l’aproximació entre
les posicions de les parts, haurà de posar de
manifest els posicionaments de les representa-
cions respectives amb la màxima objectivitat i
llibertat possible, i atorgar després el torn a les
parts perquè puguin expressar la seva posició
final, abans de la ruptura definitiva.

En cas de desacord, la Delegació respectiva
del Tribunal Laboral oferirà a les parts la pos-
sibilitat de sotmetre’s al tràmit d’arbitratge pre-
vist en l’article següent.

14.10 L’acord adoptat entre les parts en trà-
mit de conciliació i mediació en conflicte col·lec-
tiu tindrà la mateixa eficàcia que el que estipula
el Conveni colvlectiu i, en cas de conflictes in-
dividuals, els efectes de l’acord seran els previs-
tos en el capítol primer del títol V del llibre pri-
mer del Text refós de la Llei de procediment
laboral. En ambdós casos el pacte posarà fi al
conflicte, amb l’obligació de complir el que es-
tableix l’acord conciliatori i amb les garanties
executòries previstes en l’article 68 del Text
Refós de la Llei de Procediment Laboral vigent.

14.11 El secretari de la Delegació del Tri-
bunal Laboral expedirà sengles certificacions de
l’acta respectiva a cada una de les parts, als efec-
tes que siguin procedents.

14.12 Els acords que s’adoptin en qualsevol
conflicte colvlectiu han de ser notificats a l’au-
toritat laboral per procedir-ne al registre i a la
publicació, si escau.

14.13 En els supòsits de conflictes amb con-
vocatòria de vaga es remetrà l’acta del tràmit de
conciliació i mediació a l’autoritat laboral que
correspongui, per al seu coneixement i efectes.

CAPÍTOL 4
Arbitratge

Article 15
Disposicions generals

15.1 Mitjançant l’arbitratge, els subjectes
titulars del contracte de treball, els òrgans de re-
presentació dels treballadors de l’empresa, els
empresaris, els sindicats de treballadors i les
associacions empresarials, en els termes de le-
gitimació per postular que preveu la Llei rituària
laboral i el Text Refós de l’Estatut dels Treba-
lladors, poden sotmetre a la decisió d’un o di-
versos àrbitres o del propi Tribunal les qüesti-
ons litigioses sorgides o que puguin sorgir en
matèria de la seva lliure disposició, tant en con-
flictes d’interessos com jurídics, ja siguin de
caràcter colvlectiu o individual, amb les excep-
cions contingudes en la Disposició Addicional
Primera d’aquest acord, conforme a dret o equi-
tat, amb l’atorgament previ de submissió expres-
sa a l’arbitratge per subscripció del conveni ar-
bitral ad hoc.

15.2 El Conveni arbitral haurà d’expressar
la voluntat inequívoca de les parts de sotmetre
la solució de totes les qüestions litigioses, d’al-
guna d’aquestes qüestions o de qualsevol d’in-
dividualitzada a la decisió d’un o més àrbitres,
així com expressar la submissió a l’obligació de
complir amb aquesta decisió.

El Conveni arbitral haurà de formalitzar-se
per escrit. A aquests efectes, el Tribunal Laboral
tindrà a disposició de les parts els models nor-
malitzats corresponents.

15.3 El Conveni arbitral indicat obliga les
parts a sotmetre’s a l’estipulat, sense perjudici
del que estableix l’article 16.11.

15.4 El desenvolupament del procediment
arbitral es regirà pels principis essencials d’au-
diència, contradicció i igualtat entre les parts. En
virtut d’això, l’àrbitre o els àrbitres procuraran
que el procés que condueix a la solució arbitral
sigui precedit pel màxim coneixement de les
posicions que en cada moment estiguin adop-
tant les parts i la voluntat de conciliar les dife-
rències.

Article 16
Del procediment arbitral

16.1 Finalitzat el tràmit de conciliació i me-
diació sense acord entre les parts, el Tribunal
Laboral oferirà a treballadors i a empresaris la
possibilitat de sotmetre’s al procediment d’ar-
bitratge, facilitant, a aquest efecte, la llista d’àr-
bitres que conforma el cos d’àrbitres laborals
regulat en l’article 11 d’aquest acord o possibi-
litant l’arbitratge de la Delegació del Tribunal
Laboral que hagi intervingut en el procediment
de conciliació i mediació.

En tot cas, el secretari del Tribunal farà cons-
tar en l’acta respectiva l’acord exprés de les parts
de sotmetre’s al procediment d’arbitratge; cas
en què se subscriurà, en aquest mateix moment
o amb posterioritat, el conveni arbitral. L’acord
de submissió a l’arbitratge del Tribunal Labo-
ral s’inclourà en l’acta de conciliació que, a
aquests efectes, posa fi al conflicte. En ambdós
casos haurà de constar la condició de l’arbitratge
solvlicitat, ja sigui de dret o d’equitat, amb les
peticions i posicions concretes i determinades
de cadascuna de les parts.

16.2 La solvlicitud d’arbitratge realitzada
per treballadors i empresaris que no s’hagin
sotmès prèviament als tràmits de conciliació i
mediació haurà de reflectir-se en un escrit adre-
çat al Tribunal Laboral en què hauran de constar,
a més de la manifestació voluntària i expressa
d’ambdues parts de submissió a la resolució
arbitral, els mateixos requisits formals que es-
tableix l’article 14.3 d’aquest acord per a l’es-
crit introductori en la solvlicitud del tràmit de
conciliació i mediació, així com els requisits
establerts in fine en l’apartat anterior.

16.3 La resolució arbitral serà emesa per
l’àrbitre o els àrbitres designats de comú acord
per les parts d’entre els que configuren el cos
d’àrbitres laborals o, en el seu cas, pels membres
del Tribunal Laboral que hagin conegut del
conflicte en tràmit de conciliació i mediació.

16.4 L’exercici de la funció d’arbitratge serà
incompatible i, per tant, no podrà realitzar-se si,
per raó de professió o de càrrec, la persona de-
signada hagués conegut, en qualsevol mesura,
de l’assumpte o dels temes objecte d’aquell. En
aquest supòsit l’àrbitre posarà en coneixement
del Tribunal Laboral l’esmentat fet en el termini

més breu possible, amb suspensió dels terminis
que es detallen a continuació.

16.5 En els casos de submissió a l’arbitrat-
ge del propi Tribunal Laboral que ha intervin-
gut en el tràmit de conciliació i mediació, el laude
arbitral, que haurà de ser acordat per unanimi-
tat, s’emetrà en el termini de tres dies hàbils.
Aquest termini quedarà interromput quan el
Tribunal Laboral solvliciti, amb caràcter previ,
qualsevol dictamen pericial.

16.6 En els supòsits de solvlicitud d’arbitrat-
ge, respecte al cos d’àrbitres laborals operarà el
procediment següent:

a) El Tribunal Laboral facilitarà a les parts,
en el termini dels dos dies hàbils següents a la
presentació de l’escrit de submissió o de la sig-
natura de l’acta de conciliació en la qual es re-
culli aquest aspecte, la llista d’àrbitres, amb la
finalitat que es designin els procedents, sempre
en nombre senar, d’acord amb el procediment
previst en aquest article, dins el termini de les
vint-i-quatre hores següents. Aquesta designació
es podrà realitzar i constatar en la mateixa acta
de conciliació, si així ho acorden les dues repre-
sentacions.

b) Si no s’arriba a un acord entre les parts en
la designació d’àrbitres, el Tribunal Laboral sol-
vlicitarà d’ambdues representacions l’elecció
d’una terna d’entre els components del cos d’àr-
bitres, i es constituirà en àrbitre el que apare-
gui en les dues ternes.

En el cas que les respectives representacions
hagin consensuat un nombre d’àrbitres superior
a un, el procediment anterior es repetirà per a
cada un dels àrbitres.

c) Si les ternes respectives es conformen amb
àrbitres diferents sense que es produeixi la iden-
titat reflectida en l’apartat anterior, cadascuna
de les representacions podrà, a instància del
Tribunal Laboral, esborrar dos noms de la ter-
na de la representació contrària, i s’afegirà als
dos noms restants un de tercer, pel sistema d’in-
saculació.

d) De la terna final resultant, cada represen-
tació en podrà esborrar un nom, i es constitui-
rà en àrbitre la persona que finalment resti o, si
s’escau, les que resultin després d’operar en la
forma establerta per a cada terna, quan el nom-
bre consensuat d’àrbitres sigui superior a un.

e) En el termini de tres dies hàbils següents
a l’acceptació de l’àrbitre o àrbitres, aquests con-
vocaran una reunió conjunta de les parts a la
qual podran comparèixer ells mateixos o per
mitjà de representants degudament acreditats,
i si escau, acompanyats dels seus respectius as-
sessors.

Aquest tràmit d’audiència no caldrà, neces-
sàriament, quan treballadors i empresaris s’ha-
gin sotmès a l’arbitratge del mateix Tribunal que
va intervenir en el procediment conciliatori.

f) Del tràmit d’audiència, se n’haurà d’es-
tendre l’acta corresponent en forma succinta,
on consti la identificació del procediment, el
nom dels assistents, la data de la celebració i
finalització, amb acord o sense entre les parts
i, en el primer cas, s’haurà d’exposar el con-
tingut dels acords i en el segon, la succinta ma-
nifestació que les respectives representacions
han complert el tràmit de presentació d’al·le-
gacions, sia verbalment, sia per escrit o de to-
tes dues formes, per tal de garantir el princi-
pi de contradicció.

Un cop complimentat aquest tràmit i iniciat
el termini per dictar el laude, ja no s’admetrà la
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presentació d’alvlegacions per escrit de cap de
les parts, fora que l’àrbitre o àrbitres, ateses les
circumstàncies especials del cas, concedeixin un
termini per a la seva presentació, cas en el qual
es farà constar a l’acta respectiva, la data límit
per a presentar les alvlegacions escrites, a par-
tir de la qual començarà a comptar el termini de
set dies per dictar el laude corresponent.

Aquesta acta haurà de ser signada pels assis-
tents a la reunió conjunta.

g) Escoltades les exposicions d’ambdues
parts i analitzada la documentació que consti en
l’expedient, així com els informes, peritatges i
altres diligències que, a iniciativa dels àrbitres,
s’hagin realitzat, i intentada sense efecte l’apro-
ximació de les posicions respectives, l’àrbitre o
àrbitres dictaran el laude en el termini màxim
de set dies hàbils.

h) En cas que no es produeixi unanimitat en
el criteri dels àrbitres, la resolució arbitral haurà
de ser emesa per majoria simple.

i) Les Delegacions corresponents del Tribu-
nal Laboral lliuraran còpies de les resolucions
arbitrals a petició de qualsevol de les parts.

16.7 En qualsevol estat del procediment
previ a la resolució arbitral, els àrbitres desig-
nats a l’efecte podran solvlicitar d’ambdues o
d’alguna de les parts l’aportació de documen-
tació que pugui ser d’interès per a la constatació
d’aspectes importants del conflicte, que igualment
haurà de ser lliurada abans que es procedeixi a
dictar la corresponent resolució.

Els àrbitres podran solvlicitar, així mateix,
qualsevol tipus d’informe o peritatge als matei-
xos efectes assenyalats anteriorment.

En aquests casos, el termini per dictar la re-
solució arbitral quedarà interromput fins que no
es trobin en poder dels àrbitres les qüestions sol-
vlicitades, si bé es procurarà que les diligènci-
es s’acompleixin al més aviat possible.

16.8 En els procediments arbitrals instats
que s’originin en situacions conflictives creades
com a conseqüència de divergències en l’apli-
cació de sistemes d’organització tècnica del tre-
ball, aplicació de clàusula de desvinculació sa-
larial prevista en Conveni colvlectiu, per motius
econòmics i també en aquells altres instats com
a conseqüència de l’aplicació de les mesures
previstes als articles 40, 41, 47, 51 i 52 c)  del Text
Refós de l’Estatut dels Treballadors, fonamen-
tades en raons econòmiques, l’àrbitre o els àr-
bitres designats o, en el seu cas, la Delegació del
Tribunal Laboral corresponent, podran ser as-
sistits per la Comissió Tècnica d’Organització
del Treball o per la d’Economia i Finances, cre-
ades en el si del Tribunal Laboral de Catalunya
i compostes per experts en la matèria, prèvi-
ament designats per les organitzacions signants
de l’Acord Interprofessional de Catalunya, que
emetran el corresponent dictamen tècnic quan
així els sigui solvlicitat.

L’informe emès, en cada cas, per les esmen-
tades comissions, no tindrà caràcter vinculant
a efectes de la corresponent resolució arbitral
i serà considerat document intern per a ús ex-
clusiu dels membres de la Delegació o de l’àr-
bitre o àrbitres, i no formarà part, per tant, de
l’expedient corresponent.

S’estableix amb caràcter general el termini de
quinze dies perquè les Comissions Tècniques
d’Organització del Treball i d’Economia i Finan-
ces emetin l’informe corresponent, si bé l’esmen-
tat termini podrà ser ampliat per decisió de la
Delegació del Tribunal o de l’àrbitre o àrbitres

que hagin requerit l’informe corresponent, se-
gons la complexitat i peculiaritat del cas.

La intervenció dels tècnics que componen les
esmentades Comissions s’adaptaran als paràme-
tres lògics que han de configurar un informe
pericial i per tant no serà factible l’elaboració
d’estudis de mesuratge que representin una
utilització del servei esmentat en termes supe-
riors als establerts; per això únicament podran
efectuar el dictamen tècnic dins dels límits
pressupostaris que estableix sobre això el Pa-
tronat de la Fundació del Tribunal Laboral de
Catalunya.

16.9 Com a criteri general, des de l’accep-
tació de l’arbitratge fins a l’emissió de la deci-
sió arbitral no hauran de transcórrer més de vint
dies hàbils.

16.10 En tots els casos, el laude tindrà ca-
ràcter vinculant per a les parts.

16.11 Un laude únicament es podrà recór-
rer davant dels tribunals competents per qües-
tions relacionades amb el procediment (falta de
citació o audiència), aspectes formals de la re-
solució arbitral (incongruència) o vulneració de
drets fonamentals o del principi de norma mí-
nima.

16.12 En el termini de set dies hàbils a
comptar des de la notificació del laude, qual-
sevol de les parts podrà solvlicitar de l’àrbi-
tre o àrbitres l’aclariment d’algun dels punts
d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termi-
ni màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclaració faculta a qualsevol de les
parts a solvlicitar de l’àrbitre o àrbitres, única
i exclusivament, la adequada matització o acla-
riment d’algun dels punts continguts en el lau-
de, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser
utilitzada per rebatre els posicionaments re-
flexats en la resolució arbitral.

16.13 Als laudes arbitrals hi ha de constar
necessàriament el que s’expressa en els articles
16.11 i 16.12 d’aquest Reglament.

16.14 Es remetrà còpia de tots els laudes que
dicti aquest Tribunal a l’autoritat laboral corres-
ponent perquè els registri i, si escau, els publi-
qui.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
a) La competència plena del Tribunal Labo-

ral de Catalunya com a òrgan de conciliació,
mediació i arbitratge, comprèn tant els conflictes
colvlectius i plurals com els que afecten un tre-
ballador de manera individual, si bé, pel que fa
a aquests últims, i fins que el Comitè Parita-
ri d’Interpretació, Aplicació i Seguiment de
l’Acord Interprofessional de Catalunya no de-
termini el contrari, no es podran instar expedi-
ents que versin sobre règim disciplinari (acomi-
adaments i sancions); reclamacions de quantitat
i demandes de tutela del dret de llibertat sindical.

b) Ateses les especials característiques dels
expedients de resolució de contractes exercits
en aplicació de l’article 52 c) del Text Refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors (acomia-
daments objectius), el Tribunal Laboral de Ca-
talunya es declara competent per tenir coneixe-
ment d’aquests expedients instats a fi d’intentar
la solució de conflictes individuals.

Segona
En les actes de conciliació referents a conflic-

tes plurals en què l’objecte sigui una reclama-
ció de quantitat i s’arribi a l’acord davant les
parts, s’haurà d’expressar necessàriament el
següent:

El present acord té el valor de tràmit pre-
processal (intent de conciliació) previst en l’ar-
ticle 63 del Text Refós de la Llei de Procediment
Laboral, té així mateix força executiva entre les
parts intervinents sense necessitat de ratificació
davant el Jutge o Tribunal, i es pot portar a efecte
pel tràmit d’execució de sentències, en virtut
d’allò previst en l’article 68 de l’esmentada Llei
rituària.

Tercera
La Comissió Paritària d’Interpretació, Apli-

cació i Seguiment de l’Acord Interprofessional
de Catalunya, per acord unànime dels seus com-
ponents, podrà modificar el contingut i ampli-
ar les competències previstes en aquest Regla-
ment quan es cregui convenient.

Així mateix, són funcions de l’esmentada
Comissió, en relació amb el Tribunal Laboral de
Catalunya:

a) La interpretació de qualsevol clàusula
d’aquest acord.

b) La constitució de les Delegacions territo-
rials i sectorials que es creguin convenients en
cada moment, així com la seva composició.

c) El nomenament i designació de secreta-
ris de les diferents Delegacions.

d) El nomenament, a proposta d’una part, de
membres del cos d’àrbitres de Catalunya.

e) L’ampliació o la reducció de la llista d’àr-
bitres, mantenint la condició de paritat.

f) Formulació d’una proposta d’acord per
regular els mecanismes de conciliació, media-
ció i arbitratge a nivell individual.

g) Adequar aquest Reglament a qualsevol
novetat legal que pugui sorgir durant la seva
vigència, si ho creu convenient.

h) Qualsevol altra dimanant de la problemà-
tica de desenvolupament, aplicació i interpre-
tació d’aquest Reglament.

La Comissió tindrà el seu domicili, a efectes
de notificacions, a la seu del Tribunal Laboral
de Catalunya, Barcelona, 08010, Ronda de Sant
Pere, 16, 3a planta.

Quarta
Es crea la Comissió Delegada de l’Acord

Interprofessional de Catalunya en el Tribunal
Laboral, que estarà composta per quatre mem-
bres, dos dels quals designats per Foment del
Treball Nacional, un per Comissions Obreres i
un altre per la Unió General de Treballadors.

Les funcions i competències de la Comissió
Delegada de l’Acord Interprofessional de Ca-
talunya seran les següents:

a) Resoldre les consultes, solvlicituds i recla-
macions d’ordre procedimental que es tramitin
davant del Tribunal Laboral de Catalunya.

b) Vetllar per la legalitat del procediment i
la legitimació de les respectives representacions.

c) Decidir sobre la viabilitat del procediment
en els casos en què sorgeixin dubtes objectius
al respecte.

d) Assessorar les Delegacions respectives del
Tribunal, quan ho solvlicitin, sobre aspectes
legals o antecedents jurisprudencials aplicables
a casos concrets.

Cinquena
Sense perjudici de les funcions i comeses as-
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signades a les Comissions Paritàries, per la le-
gislació laboral vigent i, específicament, pels
propis Convenis colvlectius, els conflictes que
puguin sorgir de la seva interpretació podran ser
instats directament davant del Tribunal Labo-
ral de Catalunya, en virtut d’un acord vàlida-
ment adoptat per les pròpies Comissions Pari-
tàries.

Això no obstant, les Comissions Paritàries
dels Convenis colvlectius hauran de conèixer de
forma prioritària i adoptar una decisió, obliga-
tòriament, en els supòsits següents:

a) Aplicació de clàusula de desvinculació
salarial.

b) Determinació de funcions de les catego-
ries o grups professionals regulats en el Conveni.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aquest Reglament serà d’aplicació immedi-
ata a partir del dia següent del seu registre al
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.

(99.223.093)

RESOLUCIÓ
de 2 de juliol de 1999, per la qual es disposa
la inscripció i la publicació del Conveni col·-
lectiu de treball de l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, SA (neteja vià-
ria i recollida d’escombraries de Corbera de
Llobregat) per a l’any 1999 (codi de conve-
ni núm. 0807831).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball
de l’empresa Fomento de Construcciones y Con-
tratas, SA (neteja viària i recollida d’escombra-
ries de Corbera de Llobregat) subscrit pels re-
presentants de l’empresa i dels seus treballadors
el dia 10 de març de 1998 i de conformitat amb
el que disposen els articles 90.2 i 90.3 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, i altres
normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·-
lectiu de treball de l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, SA (neteja vià-
ria i recollida d’escombraries de Corbera de
Llobregat) per a l’any 1999 al Registre de con-
venis de la Delegació Territorial de Treball de
Barcelona.

—2  Disposar que el text esmentat es publi-
qui en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 2 de juliol de 1999

FRANCISCA ANTOLINOS JIMÉNEZ

Delegada territorial de Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball de l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, SA (neteja vià-
ria i recollida d’escombraries de Corbera de
Llobregat) per a l’any 1999

CAPÍTOL 1
Normes generals

Article 1
Àmbit funcional, personal i territorial

Aquest Conveni s’aplica a tot el personal que
està adscrit als serveis de neteja viària i reco-
llida d’escombraries de Corbera, de la qual són
adjudicatàries Fomento de Construcciones y
Contratas, SA (neteja viària) i FCC Medio
Ambiente, SA (recollida d’escombraries).

Respecte l’àmbit personal, es fa constar que
existeix una adscripció regular i normal segons
els serveis, que haurà de ser respectada amb els
seus respectius contractes en el supòsit de subro-
gació si es produeix en el futur una successió en
el tracte dels serveis individualitzat per cada un
d’ells.

Article 2
Vigència

Aquest Conveni serà vigent l’endemà del dia
que se signi, sens perjudici dels efectes de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i del seu registre per part de l’auto-
ritat laboral.

Article 3
Durada

La durada d’aquest Conveni és d’1 any, comp-
tador des de l’1 de gener de 1999, i quan venci
el 31 de desembre de 1999 es prorrogarà, any
rere any, per reconducció tàcita si cap de les parts
no el denuncia per a la seva rescissió o revisió
amb una antelació mínima de dos mesos a la
data de terminació.

Els efectes econòmics són retroactius a l’1 de
gener de 1999.

Article 4
Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgà-
nic i indivisible, i, a l’efecte de la seva aplicació,
es consideren globalment i en còmput anual.

Si té lloc la seva impugnació total o parcial,
la Comissió Negociadora s’haurà de reunir en
el termini màxim d’un mes per estudiar el valor
i l’abast de la impugnació respecte a tot el que
s’hagi negociat.

Article 5
Garanties ad personam

Les condicions establertes en aquest Conveni
es consideren mínimes, i s’han de respectar totes
les situacions personals siguin més beneficioses
en conjunt i en còmput anual.

Article 6
Absorció i compensació

Les retribucions establertes en aquest Con-
veni compensen i absorbeixen totes les existents
en el moment de la seva entrada en vigor, siguin
quins siguin la seva naturalesa i el seu origen. Els
augments de retribucions que escaiguin d’ara
endavant per disposicions legals d’aplicació
general, convenis col·lectius o contractes indi-
viduals només podran afectar les condicions

pactades en aquest Conveni si, una vegada con-
siderades les noves retribucions en còmput anu-
al, superen les que aquí es pacten.

En cas contrari, aquestes últimes les compen-
saran o absorbiran, i aquest Conveni mantindrà
els seus termes amb la forma i les condicions que
es pacten.

Article 7
Comissió mixta

Es crea una Comissió mixta del Conveni,
integrada per dos membres, un de l’empresa i
un altre de la part social, i ambdues parts poden
anar acompanyades d’un assessor.

Ambdues parts acorden que qualsevol dub-
te o divergència en primer lloc ha de ser sotmès
a la consideració d’aquesta Comissió, perquè
emeti un informe prèviament a qualsevol recla-
mació o pretensió interpretativa per la via ad-
ministrativa o jurisdiccional.

La Comissió s’ha de constituir en el termini
de 10 dies comptadors des del dia que se sig-
ni el Conveni, i les seves funcions són les se-
güents:

a) La vigilància del compliment d’allò pac-
tat.

b) L’estudi i la valoració de les noves dispo-
sicions legals de promulgació posterior a l’en-
trada en vigor d’aquest Conveni que puguin
afectar-ne el contingut.

c) Totes les activitats que promoguin l’eficà-
cia del Conveni i una major solució interna dels
conflictes.

Article 8
Dret supletori

En tot el que no està previst ni regulat en
aquest Conveni cal atenir-se al que s’estableix
a la legislació vigent i al Conveni general del
sector.

Article 9
Subrogació

Les dues parts, en aquesta matèria, es reme-
ten i se sotmeten concretament a allò regulat al
Conveni general del sector i d’acord amb el que
preveu l’article 1.

CAPÍTOL 2
Condicions econòmiques

Article 10
Conceptes retributius

La retribució de cada treballador es compon
del salari base de conveni i dels complements
que per a cada activitat, nivell i categoria es
determinen a les taules salarials annexes, pel que
fa al contingut dels articles següents.

Article 11
Salari base

El salari base del personal regit per aquest
Conveni és el que es determina per a cada ni-
vell i categoria a les taules salarials correspo-
nents de l’annex.

Article 12
Antiguitat

El complement personal d’antiguitat es com-
pon de tres biennis del 5% i quinquennis del
10% del salari base de cada categoria del Con-
veni. Aquests barems tenen un límit màxim del
60%.


