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Núm. 2589
dePArtAment de treBALL, AFers sOciALs i FAmÍLies 
Serveis Territorials a Girona 

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del Conveni col·lectiu del sector d’emmagatzematge, conser-
vació, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona (codi de conveni núm. 17002095012005)

Vist el text de l’acord de modificació, subscrit, d’una banda, per l’Associació de Centrals Hortofructícoles de la província de 
Girona, i de l’altra, per UGT i CCOO, el dia 18 de febrer de 2019, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del 
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial 
decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 
d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació,

Resolc:

–1 Disposar la inscripció de la modificació del Conveni col·lectiu del sector d’emmagatzematge, conservació, manipulació 
i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona (codi de conveni núm. 17002095012005) al Registre de convenis i 
acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona.
–2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

Girona, 28 de març de 2019 

Marta Casacuberta i Solà  
Directora dels Serveis Territorials 

 
Transcripció literal del text original signat per les parts
Modificació del Conveni col·lectiu del sector d’emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures de 
les comarques de Girona

Acta
A la ciutat de Girona, a les 16:00 hores del dia 18 de febrer de 2019 i als locals d’UGT es reuneixen les representacions 
respectives de les empreses i la legal representació dels treballadors, composada pels membres a continuació relacionats, per 
tal d’efectuar les rectificacions que per imperatiu legal cal introduir a la taula salarial de l’any 2019 del Conveni Col·lectiu de 
Treball del sector d’Emmagatzematge, Conservació, Manipulació i Venda de fruites i verdures de les comarques de Girona. 

Assistents:

Representació empresarial
Llorenç Frigola Vidal
Jordi de Puig - Assessor

Legal representació dels treballadors
UGT: Juan Jose Carmona Ortega
 Francisco Folch Fornos
 Olga Calvo Calvo
 Benito Martín Guerrero
 Josep Nicolau Isern
CCOO: Carmen Dominguez Viejo
 Gloria Expósito Castañé
 Josep Serra Frigola

Oberta la sessió, es constata per part de tots els assistents que en el BOE núm. 312, de 27 de desembre de 2018, el Govern de 
l’Estat ha dictat el RD 1462/2018 pel qual s’estableix el salari mínim interprofessional per a l’any 2019. Igualment es constata 
que això provoca que el nivell 14 de la Taula Salarial del Conveni de referència sigui inferior al salari mínim establert per a 
l’any 2019. Per tant, es procedeix a canviar els salaris per ajustar-ho a la legalitat vigent.
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L’ultim rengló de la Taula Salarial es:

Taules 2019
NIVELL  GRUP PROFESSIONAL SAL. ANUAL SAL. MENSUAL SAL. DIA SAL. HORA*
14 Auxiliars de Producció 12.600,00 900,00 42,62* 7,04*

* Eventuals i temporers: inclou tots els conceptes

Es faculta expressament als Srs. Jordi de Puig i Josep Ma. Prat, indistintament, per que efectuïn les gestions que corresponguin 
davant el Departament de Treball, Afers Socials i Família, per tal de que la present rectificació sigui inclosa en el Conveni i es 
publiqui en el BOP. 

S’aixeca la sessió a les 17 hores del dia al principi indicat, de la que es redacta la present acta que en prova de conformitat 
firmen tots els assistents.

Administració Autonòmica Departament de Treball, Afers Socials i Famílies


