NOTA DE PREMSA

PIMECOMERÇ SERÀ LA PATRONAL QUE NEGOCIARÀ AMB ELS
SINDICATS UGT I CCOO EL CONVENI GENERAL DEL SECTOR COMERÇ
S’inicien les negociacions del Xè conveni col·lectiu de referència per a tots
aquells subsectors del comerç que no tenen conveni propi
Barcelona, 7 de febrer de 2018.- PIMEComerç negociarà, per la part patronal, el Conveni
Col·lectiu de Treball del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses
sense conveni propi. La part sindical estarà representada per la Federació de Serveis de
CCOO de Catalunya i la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya
(FeSMC-UGT). La comissió negociadora del conveni es va constituir el passat 23 de gener, i
iniciarà les negociacions a la propera reunió, prevista per al dia 16 de febrer.
El conveni que resulti de les negociacions haurà de donar cobertura a les relacions laborals
de diferents segments del sector comerç que no tenen un conveni propi. El president de
PIMEComerç, Àlex Goñi, ha explicat que “per a nosaltres és molt important donar suport als
nostres associats en qüestions tan fonamentals com gaudir d’un marc laboral que els
proporcioni estabilitat i promogui un equilibri adequat entre les necessitats i interessos
d’empresaris i treballadors”.
PIMEComerç és la patronal de comerç de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, i
participarà en la negociació del conveni en funció de la seva representativitat al sector. Una
representativitat i legitimitat que les tres parts que negociaran el conveni col·lectiu (la
patronal i els dos sindicats) s’han reconegut mútuament.

PIMEComerç és la patronal del sector del Comerç de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i,
amb els seus socis col·lectius, s’apropa als 45.000 comerços associats.
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