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Administració Autonòmica

2017-04578
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Serveis Territorials a Tarragona

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modifi cació del text 
del Conveni col·lectiu de treball del sector de forners, de la província de Tarragona, per als anys 2015 -2017 (codi 
de conveni núm. 43000375011994).

Vist la modifi cació del text del Conveni col·lectiu de treball del sector de forners, subscrit per part empresarial per la 
Federació d’Industrials Forners de la província de Tarragona i per part dels treballadors pels sindicats CCOO i UGT 
en data 19.01.2016, i presentat per les mateixes parts en data 23.05.2017, i de conformitat amb el que estableixen 
l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut 
dels treballadors; 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; l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegació de competències en matèria 
de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

RESOLC:
1. Disposar la inscripció de la modifi cació del text del Conveni col·lectiu de treball del sector de forners de la 
província de Tarragona per als anys 2015-2017 en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de 
treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament Treball, Afers 
Socials i Famílies a Tarragona.
2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona. 

Notifi queu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 30 de maig de 2017
Director dels Serveis Territorials, Francesc Tarragona Baró

Transcripció del text literal fi rmat per les parts

Acta de la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de forners de la província 
de Tarragona

Representants de la Federació d’Industrials Forners de la província de Tarragona:
Carlos Martínez Mestre
Joan Cabré Ramon
Carlos Ripollès Eiximeno
Manuel Fresquet Esteban
Marin Navarro Bonet

En representació dels sindicats per UGT:
Salvador Donzel Zorrilla

Per CCOO:
Pedro Carmona Contreras

A la ciutat de Tarragona, a les 18.00 hores del dia 19 de gener de 2016, al local social de la Federació d’Industrials 
Forners de la província de Tarragona, situat al carrer Gasòmetre, 37, es reuneixen els representants de la Comissió 
Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de forners de la província de Tarragona, relacionats al 
marge i acorden:
1. Establir, per al període corresponent al 01 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2017, següent el 2015 el 
mateix salari del 2014.
2. Al 2016 un augment salarial del 1% a les empreses artesans i semi mecanitzades i un 1,4% per les mecanitzades. 
Al 2017 l’1,5% a les empreses artesanes i semi mecanitzades i un 1,9% a les mecanitzades.
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3. Es modifi ca l’article 11 apartat C, en la categoria de venedor/a, afegint “i atendre la seva degustació”, i la categoria 
de venedor/a, afegint “i atendre la seva degustació”, i la categoria de venedor/a especialista “i atendre la seva 
degustació”.
4. A la categoria d’auxiliar venedor/a, se li aplica un augment de 10 euros mensual a les empreses artesanes i 
mecanitzades addicional al augment repercutible de l’any 2016 i 2017.
5. Incorporar al conveni la categoria ja existents a les empreses mecanitzades de Cap de Línia o Secció.
6. Que havent arribat les parts a l’acord de signar el Conveni i aprovar el text articulat, es fa a la lectura del mateix, 
essent aprovat defi nitivament el text del Conveni, i en prova de conformitat, els membres de les dues parts fi rmen 
els exemplars corresponents pera procedir a la seva tramitació, als efectes de registre i posterior publicació.

Tractats tots els assumptes s’aixeca la sessió, essent les 19.00 hores en el lloc i data al començament indicats, 
signant la present acta.
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