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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/2946/2008, de 25 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord del Comitè Paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment de l’Acord 
interprofessional de Catalunya, de data 9 de juny de 2008 (codi de conveni núm. 
7901142).

Vist el text dels acords del Comitè Paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment 
de l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC), subscrits pels sindicats Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya i Unió General de Treballadors, i per Foment del 
Treball Nacional, en data 9 de juny de 2008, i d’acord amb el que estableixen els 
articles 83.3, 90.2 i 3 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i l’article 170 de la Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció dels acords del Comitè Paritari d’Interpretació, Apli-
cació i Seguiment de l’Acord interprofessional de Catalunya, de data 9 de juny de 
2008 (codi de conveni núm. 7901142), al Registre de convenis d’aquesta Direcció 
General.

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

Notiiqueu aquesta Resolució al Comitè Paritari d’Interpretació, Aplicació i 
Seguiment de l’Acord interprofessional de Catalunya.

Barcelona, 25 d’agost de 2008

El director general de Relacions Laborals

P. A.

MONTSERRAT SEGURA I NOGUERA

Subdirectora general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORDS
del Comitè paritari d’Interpretació, aplicació i seguiment de l’Acord Interprofes-
sional de Catalunya

El Comitè paritari d’Interpretació, aplicació i seguiment de l’Acord Interprofessi-
onal de Catalunya (AIC) publicat en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya 
en data 23 de gener de 1991, en l’exercici de les facultats atribuïdes a l’esmentat 
Comitè deixa constància de les consideracions següents:

1. El Butlletí Oicial de l’Estat (BOE) número 166 de data 12 de juliol de 2007, 
recull la publicació de la Llei 20/2007 d’11 de juliol, de l’Estatut del treball au-
tònom, que suposa una novació legislativa d’indiscutible repercussió en l’àmbit 
socioeconòmic.

L’article 18 de la mencionada Llei estableix els procediments no jurisdiccionals de 
solució de conlictes, regulant expressament, la constitució d’organismes especíics 
de solució de conlictes creats per acords d’interès professional.

2. Per la seva banda la disposició addicional primera de la pròpia Llei, en el seu 
apartat quart, dóna una nova redacció a l’article 63 de la Llei de procediment labo-
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ral, en la que determina que els òrgans no jurisdiccionals de solució de conlictes, 
podran constituir-se mitjançant acords interprofessionals, convenis col·lectius o 
acords d’interès professional.

3. Les organitzacions que van subscriure l’Acord Interprofessional de Catalunya 
(AIC) de 1991, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió General de Tre-
balladors de Catalunya i Foment del Treball Nacional, representades, formalment, 
en el Comitè paritari d’Interpretació, aplicació i seguiment de l’AIC, conscients de 
la importància i implicació del contingut de la Llei de l’Estatut del treball autònom 
en l’àmbit socioeconòmic de Catalunya, i molt especialment la regulació especíica 
de les relacions dels treballadors autònoms econòmicament dependents amb les 
empreses en què executen la seva activitat, manifesten la seva voluntat expressa 
d’ampliar l’àmbit funcional del Tribunal Laboral de Catalunya, òrgan constituït per 
a la resolució de conlictes laborals per la via extrajudicial, a la solució de conlictes 
que puguin sorgir entre els treballadors i empreses esmentades, a l’efecte del qual, 
i en virtut de les atribucions conferides per l’Acord Interprofessional de Catalunya 
i en aplicació de les normes contingudes en la Llei de l’Estatut del treball autònom, 
d’11 de juliol de 2007, subscriuen la següent:

Ampliació de l’Acord Interprofessional de Catalunya

Primer: Els sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General 
de Treballadors de Catalunya, i l’organització empresarial Foment del Treball Na-
cional, que ostenten la condició de més representatives en l’àmbit de la comunitat 
autònoma de Catalunya, acorden en aquest acte, ampliar l’àmbit funcional del Tri-
bunal Laboral de Catalunya a la solució de conlictes sorgits com a conseqüència 
de les relacions dels treballadors autònoms econòmicament dependents amb les 
empreses en què executen la seva activitat.

Segon: Dintre de l’àmbit funcional del Tribunal Laboral de Catalunya, es cons-
titueix el Tribunal Trade de Catalunya per a la solució de conlictes sorgits com a 
conseqüència de les relacions dels treballadors autònoms econòmicament dependents 
amb les empreses en què executen la seva activitat, que serà dotat de reglament 
propi.

Tercer: El Tribunal Trade de Catalunya exercirà les seves activitats de solució de 
conlictes en funció dels principis de gratuïtat, celeritat, agilitat i efectivitat.

Quart: El Tribunal Trade de Catalunya instituirà com a procediments especíics 
per a la solució dels conlictes que li siguin sotmesos els de conciliació, mediació 
i arbitratge.

Cinquè: En el període màxim de tres mesos el Comitè d’Interpretació, aplicació i 
seguiment de l’AIC, procedirà al desenvolupament del Reglament de Funcionament 
del Tribunal Trade de Catalunya.

Sisè: El Comitè paritari d’Interpretació, aplicació i seguiment de l’AIC ampliarà 
les seves funcions pròpies assignades al desenvolupament i seguiment a tot el que 
s’ha pactat en aquest acte, constituint-se, així mateix, com a òrgan consultiu en 
relació a possibles interpretacions del present acord.

Així ho acorden, i en prova de conformitat, els membres del Comitè paritari 
d’Interpretació, aplicació i seguiment de l’AIC, en nom i representació dels sindi-
cats Comissió Obrera Nacional de Catalunya; la Unió General de Treballadors de 
Catalunya i Foment del Treball Nacional, signen el present Acord a Barcelona a 9 
de juny de 2008.

(08.246.008)



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5231 – 8.10.2008 72703

Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/2947/2008, d’1 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publica-
ció del Conveni col·lectiu de treball per al grup de distribuïdors de gasos liquats 
del petroli de la província de Barcelona per a l’any 2008 (codi de conveni núm. 
0800025).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball per al grup de distribuïdors de gasos 
liquats del petroli de la província de Barcelona, subscrit per l’Associació de Distri-
buïdors de Gasos Liquats del Petroli de la Província de Barcelona i FITEQA-CCOO 
el dia 13 de maig de 2008, 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.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, 
sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 
de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de 
Treball, modiicat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del 
Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració 
del Departament de Treball, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball per al grup de distri-
buïdors de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona per a l’any 2008 
(codi de conveni núm. 0800025) al Registre de convenis dels Serveis Territorials 
del Departament de Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 1 de setembre de 2008

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

Transcripció del text original signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball per al grup de distribuïdors de gasos liquats del petroli de la 
província de Barcelona, per a l’any 2008

CAPÍTOL 1
Àmbit d’aplicació

Article 1
El present Conveni estableix les normes bàsiques i regula les condicions de treball 

de les agències distribuïdores oicials de Repsol Butano, SA, dedicades a la venda, 
distribució i recollida als consumidors dels gasos envasats per aquesta empresa i 
rebuts en magatzems propis.

Les activitats principals d’aquestes agències són les següents:
Magatzem
Recepció i venda de les bombones de gas, tant les plenes rebudes de Repsol 

Butano, SA, com les buides recollides dels usuaris.
Oicina
Dedicada al servei comercial de clients, administració, contractació i control 

de serveis.
Distribució
Dedicat al lliurament i recollida de bombones dels clients.
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