1. Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Negociadora de Modificació del Conveni
col·lectiu de treball de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (codi de conveni núm.
08100721012015) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb
mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament Treball, Afers Socials i Famílies a
Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

https://bop.diba.cat

Resolc:

Pàg. 1-2

Vist el text de l’Acord de la Comissió Negociadora de Modificació del Conveni col·lectiu de
treball de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, subscrit pels representants de l’empresa
i pels dels seus treballadors el dia 8 de gener de 2019, i de conformitat amb el que disposen
l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; 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 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret
289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, i altres normes d’aplicació,

A

RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
de la Comissió Negociadora de Modificació del Conveni col·lectiu de treball de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (codi de conveni núm. 08100721012015)

Transcripció literal del text signat per les parts
ACORD DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU
DE TREBALL DE L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA

CVE 2019013872

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Representació empresarial:
Antoni Magariños
Julià Talaya
Tais Arza
Laura Marimon.
Comitè d’Empresa:
Joel Plana
José Alberto Villaverde
Magdalena Gómez
Jesús Suils
En data 8 de gener de 2019 es reuneixen les persones esmentades en la seu de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb el següent,
Ordre del dia:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 18-4-2019

Assistents

Atenent a la necessitat de modificar els articles 32 i 33 del Conveni col·lectiu, pel que
fa a la seva aplicació al col·lectiu de pilots, s’acorda la següent redacció dels mateixos:
- Article 32. Complement de disponibilitat
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- Acord de modificació dels articles 32 i 33 del Conveni col·lectiu de l’ICGC.

On diu:
“A l’IGCG hi ha determinats col·lectius que es requereix que, de forma estable en el
temps, tinguin una disponibilitat de 365 dies l’any a conseqüència del tipus de tasca
que desenvolupen.

Ha de dir:
“A l’IGCG hi ha determinats col·lectius que es requereix que, de forma estable en el
temps, tinguin una disponibilitat de 365 dies l’any a conseqüència del tipus de tasca
que desenvolupen.

“Aquests complements únicament es podran percebre en projectes per a tercers amb
finançament extern i és incompatible amb la percepció d’hores extraordinàries o
qualsevol altre complement de disponibilitat.”
Ha de dir:
“Aquests complements únicament es podran percebre en projectes per a tercers amb
finançament extern i és incompatible amb la percepció d’hores extraordinàries o
qualsevol altre complement de disponibilitat, a excepció del complement de
disponibilitat dels pilots.”
I, sense més temes a tractar, signen els assistents en prova de conformitat.

B

Barcelona, 10 d’abril de 2019
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, Eliseu Oriol Pagès

Data 18-4-2019

On diu:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Article 33. Complements de dedicació extraordinària per projecte extern

CVE 2019013872

Pàg. 2-2

És incompatible amb la percepció de complements de guàrdia i localització i d’hores
extraordinàries, excepte el personal de manteniment de l’edifici i el personal que pilota
els avions.”

https://bop.diba.cat
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És incompatible amb la percepció de complements de guàrdia i localització i d’hores
extraordinàries, excepte el personal de manteniment de l’edifici.”
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