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La patronal i l’UGT acorden
“rebaixar” el plus de manutenció
de Tarragona per als que mengen
en l’empresa

La patronal i l’UGT acuerdan
“rebajar” el plus de manutención
de Tarragona para los que coman
en la empresa

Amb data 18 de febrer (es va publicar el passat
07/04/2015 en el DOG) la Patronal i la UGT (majoria
en la comissió paritària del conveni d'hostaleria) van
acordar, en el punt 32, que el plus de manutenció
per als treballadors i treballadores que es queden a
menjar sigui de 46,98 euros pel 2015 i 47,40 euros
pel 2016 a la província de Tarragona. L'argument és
la valoració del cost mitjà que suposa per a l'empresa
el dividir aquest pel nombre de perceptors de
l’esmentat bé, dret o servei.

Con fecha 18 de febrero (se publicó el pasado
07/04/2015 en el DOG ) la Patronal y la UGT
(mayoría en la comisión paritaria del convenio de
hostelería) acordaron, en el punto 32, que el plus de
manutención para los trabajadores y trabajadoras
que se quedan a comer sea de 46,98€ para el 2015 y
47,40€ para el 2016 en la provincia de Tarragona. El
argumento es la valoración del coste medio que
supone para la empresa el dividir este por el número
de perceptores de dicho bien, derecho o servicio.

El plus de manutenció per als treballadors i
treballadores que no mengin en l'empresa seguirà
sent de 70,09 euros pel 2015 i de 70,72 euros pel
2016.

El plus de manutención para los trabajadores y
trabajadoras que no coman en la empresa seguirá
siendo de 70,09 euros para el 2015 y de 70,72
euros para el 2016.

CCOO entén i així ho va manifestar en la reunió de
la Comissió Paritària, que això no és aplicable per
al supòsit del complement salarial en espècie per
manutenció a Tarragona, a causa que la seva
quantia mensual a percebre i per tant també
cotitzable ja està fixada pel conveni col·lectiu
vigent. A més que en ser un plus cotitzable,
aquesta “rebaixa” suposa un minvament a la base
de cotització dels treballadors i treballadores que
mengin en l'empresa, a alhora que discrimina a les
persones que mengen enfront de les que no
mengen en l'empresa ja que “cobren” i cotitzen
menys.

CCOO entiende y así lo manifestó en la reunión de
la Comisión Paritaria, que esto no es de aplicación
para el supuesto del complemento salarial en
especie por manutención en Tarragona, debido a
que su cuantía mensual a percibir y por lo tanto
también cotizable ya está fijada por el convenio
colectivo vigente. Además que al ser un plus
cotizable, esta “rebaja” supone una merma en la
base de cotización de los trabajadores y
trabajadoras que coman en la empresa, a la misma
vez que discrimina a las personas que comen
frente a las que no comen en la empresa ya que
“cobran” y cotizan menos.

CCOO estudia impugnar l'acord pres per la
majoria paritària del Conveni per entendre que
va contra l'acordat en el Conveni Col·lectiu
d'Hostaleria 2014-2016.

CCOO estudia impugnar el acuerdo tomado por
la mayoría paritaria del Convenio por entender
que va contra lo acordado en el Convenio
Colectivo de Hostelería 2014-2016.

Us seguirem informant.

Os seguiremos informando.

Fitxa d’afiliació

PROTECCIÓ DE DADES:

data ............. / ................ / …..........

Nom i cognoms .................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….........……....................................... Telèfon ….....................................................…......... Data naixement ............. / ............... / ….............
Adreça ................................................................................................................................................................................................................................
Població ............................................................................................................................................................. Codi postal ..........................................
Empresa/centre de treball .................................................................................................................................................................................................
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....
Signatura d’afiliació:
Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:

E S
IBAN

NÚMERO D’ENTITAT

OFICINA

DC

COMPTE

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu compte els imports corresponents.
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic
Localitat ..................................................................................

Signatura d’ordre de domiciliació:

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 08003 BARCELONA)

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del
qual és titular la Confederació Sindical de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També
seran incorporades a un fitxer de la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació
corresponent al sector a què pertany l’empresa en
què treballis i que pots comprovar en
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les
teves dades en aquests fitxers es el manteniment
de la teva relació com a persona afiliada amb les
concretes finalitats establertes en els estatuts. A
més aquestes dades podran servir per enviar-te
informació sobre les activitats i acords de
col·laboració als que s’arribi amb altres entitats.
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas,
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens
algun dubte pots enviar un correu electrònic a
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902
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