coNVENr col.LEcru DE TREBALL DE LA coNSTRUcctó
I oBRES púeLrouEs DE LA pRovírucn DE BARcELoNA

ACTA 0212016
Comissió Paritária
ACTA DE CALENDARI LABORAL PER L'ANY 2017.

lgnasi Puig (FEC), Jaume Cots (FEC), Eulalia Tort (FEC), Estanislau
Codina (FEC), Mercé Polo (FEC), Daniel Gracia (FEC), Josep Martínez
(FEC), Ricardo Domingo (CCOO), Andreu Ogayar Marquez (CCOO)'
Fulgencio Caballero Ftores (CCOO), Francisco Javier Jurado Galvez.
(UGT-FICA), Lidia García (UGT-FICA), Juani Arenas (UGT-FICA), José
Antonio Riveiro Rodríguez (UGT-FICA), Juan Antonio Miñana Diaz
(UGT-FICA), i Juan Alfaro Hinarejos (UGT-FICA).
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A la ciutat de Barcelona, essent les onze hores trenta minuts del dia
quinze de novembre del dos mil setze, eS reuneix en primera

convocatória, la Comissió Paritária del Conveni Col'lectiu de Treball de la
Construcció Obres Públiques de ta Província de Barcelona, amb
I'assisténcia dels Senyors relacionats en el encapqalament, en les
representacions que reipectivament s'hi indiquen, sota la Presidéncia del
Si. Jose Luis Martínez Campillo, i actuant de Secretari, el senyor Jordi
Altafaja Diví.
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Com sigui que hi són presents els membres titulars de Ia Comissió
paritária-, s'o.bre tot seguit la sessió de conformitat amb I'ordre del dia
establert:
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Com a primer punt de I'ordre del dia, i d'acord amb Ia competéncia
conferida per i'article 38.2 del vigent Conveni Col'lectiu, aquesta
Comissió acorda establir el Calendari Laboral per l'any 2017 9n els
següents termes:
Les festes oficials son:

6 de gener (Reis)
14 d'abril (Divendres Sant)
17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball).
24 dejuny (Sant Joan)
1 5 d'agost (L'AssumPciÓ)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
bre (Tots Se{s).
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6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La lmmaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Jornades especials, son: el
desembre.

5 de gener, 13 d'abril, 13 d'octubre i7 de

La jornada anual per I'any 2017 es fixa en 1738 hores, que equival a 217
dies de treball mes 2 hores, a l'espera de la jornada anual definitiva que

es pugui pactar en el Conveni Estatal. En el supósit que el Conveni
de construcció pacti una jornada diferent a res 1.799 hores,
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parts es comprometen a adequar aquest calendari laboral a la
efectivament pactada.

Aquest Calendari es orientatiu i ha estat confeccionat fixant com dates de
vacances del 31 de juliol al2g d'agost, ambdós inclosos.

La Festa del PatrÓ es realitzará el 19 de juny, i els tres dies festius de
Nadal seran el27,28 i 29 de desembre.

Manca assignar les dues festes locars a proposta dels municipis
respectius, quedant un excés de o,2s dies, conseqüéncia d'aixó es

treballará

En el supÓsit de que les festes locals coincideixin amb dissabté)
diumenge o qualsevol dels festius pactats en el calendari laboral, es
traslladará al primer dia laborable següent llevat de pacte en contrari en
l'ámbit de l'empresa. Tanmateix, si qualsevol de les festes locats
coincideix amb els dies 12 ilo 13 de juny, I'hora d'excés es traslladará al
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t hora mes els dies 12 i 13 de juny.

primer dia laborable següent.

Durant l'últim trimestre de I'any 2017,la Comissió Paritária es reunirá per
tal d'establir el Calendari Laboral per I'any 201g.
L'horari de treball fixat en els centres de treball d'obra per I'any 2017 será
de dilluns a divendres, de 08:00 a 13:00 ide 14:00 a 17:00 hores excepte
en aquelles empreses que haguessin pactat un altre amb anterioritat a la
data d'efectes, o que pactin un altre de diferent. Tanmateix s'exclou
d'aquest horari en els treballadors que realitzin ta seva jornada a torns i
els que la realitzin en jornada nocturna.
L'horari de treball nocturn i no subterrani será de 22:00h a 6:00h

L'horari de treball

a 3 torns, i no subterrani, sempre i

quan

contravingui les ordenances municipals i la legislació vigent, será:
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De 14:00h a 22:O0h
De 22:00h a 06:00h

L'horari de les oficines fixes, a manca de pacte a les empreses, será de
th diáries ¡ 40h setmanals, amb un horari general de I'empresa a
determinar sota els següents parámetres:
Inici matí de 08:00h a 09:30h
Fi matí de 13:00h a 14:30h
Inici tarda de 15:00h a 16:30h
Fi tarda de 18:00 a 20:00h

idament, s'acorda autoritzar en el Secretari, el Sr. Jordi Altafaja Diví,
dugui a terme la seva presentaciÓ i registre davant de I'Autoritat
competent, i posterior publicació en el Diari Oficial corresponent.

Com a següent tema del ordre del dia establert, i a proposta de les
respectives representacions queden cessats els membres titulars
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suplents de la Comissió Paritaria següents:
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En representació d'UGT, els senyors:
Mariano Martin Silvestre.
o José García Vargas.
Manuel Garcia Serna.

-

En representació de GRECO, el senyor:
o Sergi Fuster.

o
o

En substitució dels membres cessats, les respectives
proposen els membres següents:
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En representació d'UGT, els senyors:
Juan Antonio Miñana Díaz.
o Alejandro García Argudo GÓmez.

-

-En representació de GRECO, el senyor:
o Josep Martinez.

o

representacions
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No havent-hi cap objecció per cap de les representacions social i patronal
que conformen aquésta Comissió Paritaria, s'aprova per unanimitat dels
assistents el nomenament com membres d'aquesta Gomissió Paritaria,
els Senyors relacionats anteriorment, en cadascuna de les seves
representacions.

i

darrer punt del ordre del dia establert, ambdues
representacions aproven les res6luc¡ons de dipÓsit i - registre
comunicades a les empreses que en traslladat en aquesta ComissiÓ

com a tercer
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. Excavac¡ons Muntaner, SA.
o Inmobiliaria Gener, S.L.
. Serveis d'Empresa i Manteniment Varis, S.L.U.
o Ter 92, S.L.
o Rehabilitación Edificación y Servicios 3, S.L.
. Corra Palmisano Constructora, SL
Finalment i, no havent-hi més assumptes a tractar ni paraules

demanades, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que, en
mostra de conformitat, és signada per tots els assistents.
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CALENDARIO 2017
Convenio colectivo de Construcción y Obras
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Vacances
Festes de

de 1 .738 hores, que equivale n a 217 dies de treball mes 2 hores. AQuést calendari
kfnat prenent com a dates de vacances del 31 de juliol al 29 d'agost, ambdós inclosos.
es orientatiu,.i ha estat
Les festes
La Festa del patró es qaudirá el I 9 de juny, i els 3 dies de Nadal el 27 , 28 i 29 de desembre'
la
comunitat autonoma'
i
de
nacionals
festes
les
de
més
a
locals seran lbs esta¡lártes per els respectius municipis,
els 2 dies
hores
dues
seran festius, el 5 de gener, 13 d'abril, 13 d'octubre i 7 de desembre, recuperant-se
qualsevol
dels
o
1li 13de juny. En el supósit de que les festes locals coincideixin amb dissabte, diumenge
pacte
en contrari en l'ámbit
pactats en el calendari laboral, es traslladará al primer dia laborable següent llevat de
de I'empresa. Tanmateix, si qualsevol de les festes locals coincideix amb els
al primer dia laborable següent' El present Calendari queda
el no d'hores, la Comissió
el Conveni General del sector de la Construcció. En el cas que
es reunj¡! per efectuar les modificacions pertinents'
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