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A la ciutat de Lleida, a les 13:00 hores del dia 2 de 

novembre e 2021 es reuneixen 

REPRESENTACIO EMPRESARIAL FEDERACIO DE GREMIS DE LA 

CONSTRUCCIO DE LLEIDA 

Nom 

Josep M. 

Gardeñes Solans 

Núria Cervós 

Cortina 

Manel Biosca 

Bell-lloch 

Ester Pagano 

Pubill 

Marta Montserrat 

Aragonés 

DNI 

 

LEGAL REPRESENTACIO DE LES PERSONES TREBALLADORS: 

Nom 

Francisco 

Xavier Perelló 

Miret 

Juani Arenas 

Gomez 

nández 

Adrover 

� 

UGT 

DNI 

/ 



Nom 

David Ruiz 
Mateos 

Pilar Ramos 
Vilchez 

Jaume Morlans 
Bessó 

ccoo 

DNI Signp.·tur,a 

 

Oberta la sessió ambdues parts es reconeixen mútua i 
plena capacitat representativa i negociadora del 
Conveni de la Construcció de la Província de Lleida i tot 
seguit es procedeix a la constitució de la Taula de la 
Comissió Negociadora del dit Conveni que queda composada 
pels membres descrits anteriorment en aquest acta. 

1.- Increment Salarial Tots els/les presents constaten 
que havent estat signat un increment salarial de 2,5% per 
a l'any 2021 per part de la Confederación Nacional de la 

/) Construcción, CC.OO de Construcción y Servicios y UGT-
// ¡

FICA Federación de Industria, Construcción i Agro, les 1·0 · 
Taules Salarials fins ara vigents del Conveni de Lleida /-;p·seran incrementades en un 2, 5%, a partir de l' 1 de gener 

/Á�{de 2021. 

�-✓ S'acompanya com Annex I les taules salarials, hores/
P 

/ 
extraordinaries i dietes que es pacten per a tot l'anyV 
2021. 
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2.- Per part de la representació de les persones 
treballadores es trasllada a la Federació de Gremis de 
la Construcció de Lleida la seva reivindicació relativa 
a la jornada intensiva durant l'estiu per evitar els cops --� 

\ ·'\
� 

de calor. 

\ \ 
\ Per part de la part empresarial s'indica que les empreses 
·\.t del sector de la construcció prenen totes les mesures de 

� seguretat necessaries per evitar qualsevol risc a les 
persones treballadores sent que eviten qualsevol 
exposició a les hores de sol més extremes si. Així mateix, 
� trasllada a la representació de les persones 
treballadores que el territori de la província de Lleida 
és molt vast i aplega climatologies molt diferents entre 
elles de mane�-- qualsevol reivindicació basada en 









DIETA COMPLETA per a l'any 2021 ........................ 41,00.- Euros 

MI JT A DI ET A pe r a 1 ' an y 2 O 21.. .. ... . ...... .. .... .. ........... 11 , 2 8 . - E u ros 


