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PIMEComerç Baix Llobregat-L’Hospitalet col·laborarà amb 
l’associació Pulseras Candela durant la Setmana del Comerç

Les associacions que formen 
el Consell de PIMEComerç Baix 
Llobregat-L’Hospitalet van de-
cidir a la darrera reunió col·la-
borar durant els actes de la 
Setmana del Comerç (que pro-
mou el CCAM a tot Catalunya) 
amb l’associació sense ànim 
de lucre Pulseras Candela, que 
destina els seus beneficis a 
l’Hospital Sant Joan de Déu per 

a la investigació del càncer infantil. A la reunió, celebrada a l’emblemàtic 
Castell de Pallejà, també es va fer una valoració de la campanya de Nadal 
i es va plantejar una programació anual orientada a treballar per potenciar 
el comerç de proximitat al territori.
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El passat 23 de gener, es va constituir la mesa 
negociadora del Xè Conveni Col•lectiu de Tre-
ball del sector del comerç de Catalunya per 
a subsectors i empreses sense conveni propi. 
Aquest conveni dona cobertura a les empreses 
i treballadors del sector en totes aquelles ma-
tèries de les relacions laborals no regulades 
per una norma superior, o que siguin suscep-
tibles de millora o adaptació a les caracterís-
tiques que són pròpies de l’activitat desenvolu-
pada per les diferents empreses.

PIMEComerç va presentar en el seu dia a la 
part social, la Federació de  Serveis, Mobilitat i 
Consum d’UGT de  Catalunya (FeSMC-UGT) i 
la Federació de serveis de CCOO de Catalun-
ya, els avals necessaris per ser la patronal que 
formés part de la mesa. Amb aquesta acció, 
PIMEComerç exercirà la responsabilitat que 
emana de la confiança que hi han dipositat 
els seus associats afectats per l’esmentat 
conveni. En aquest sentit, afronta i assumeix el 
compromís de millorar les condicions laborals 
dels seus treballadors, així com posar de ma-
nifest els requisits necessaris per tal d’impulsar 
els resultats de les empreses i modernitzar el 
conveni, adaptant-lo a les necessitats que els 
canvis socials i econòmics requereixen. 

Aquesta negociació haurà de tenir ne-
cessàriament en compte les característiques 
que els són pròpies a les pimes (donat que són 
majoritàries entre les empreses afectades per 
l’esmentat conveni) i modular-ne, quan sigui 
necessari, el redactat per tal de recollir aque-
lles eines que dotin les empreses d’una major 
flexibilitat; i, a la vegada, ser sensible a les ne-
cessitats de conciliació de vida familiar i la-
boral dels treballadors afectats.

Comencen les negociacions del conveni general de comerç 
entre PIMEComerç i els sindicats UGT i CCOO

El divendres 16 de febrer, es va celebrar la primera reunió de la comissió 
negociadora del Xè conveni col·lectiu de referència per als subsectors de 
comerç que no tenen conveni propi. La comissió es va constituir el passat 23 
de gener, i en formen part PIMEComerç -que negocia per la part empresarial-, 
la Federació de Serveis de CCOO i la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum 
de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT) -amdós sindicats en representació 
de la part social. 

El conveni que resulti de les negociacions haurà de donar cobertura a les 
relacions laborals de diferents segments del sector comerç que no tenen 
conveni propi. A la negociació hi participen també diversos socis col·lectius 
de PIMEComerç que poden acollir-se al nou conveni. Al moment de seure 
junts a la taula de negociació, tant els sindicats com PIMEComerç s’han 
reconegut mútuament la representativitat i legitimitat per a la negociació 
d’aquest conveni, que haurà d’actualitzar les relacions laborals, tenint en 
compte l’actual moment social i econòmic.
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RELACIONS LABORALS


