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ADMINISTRACIÓ AUTONÓMICA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

201 0/7505 - DEPARTAMENT DE TREBALL 

Serveis Territorials a Tarragona 

Resolució 

de 13 de maig de 2010, perla qual es disposa el registre i la 
publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Forners de 
la provincia de Tarragona, per als anys 201 O i 201 1 [codi de 
conveni núm. 43003751. 

Vist el text del Conveni col-lectiu de treball del sector de Forners 
de la provincia de Tarragona, subscrit per part del sector per la 
Federació d'lndustrials Forners de la provincia de Tarragona i per part 
deis treballadors pel sindical de l'alimentació de la UGT en data 3 
de maig de 201 O i presenta! per les mateixes parts en data 5 de 
maig de 201 O, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 
i 3 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar<;, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut deis treballadors; l'article 
2b del Reial Decret 1040/1981 , de 22 de maig, sobre registre i 
dipósit de convenís col-lectius de treball; l'article 170.1 el i il de la 
Llei organice 6/2006, de 19 de ¡uliol, de reforma de I'Estatut d'mr 
tonomia de Catalunya i la Resolució TRE/1398/2002, de 30 
d'abril de delegació de competencies en materia de relacions 
laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i altres normes d'apli
cació, 

Resale: 
-1 Disposor el registre del Conveni col-lectiu de treball del sector 

de Forners de la província de Tarragona, per als anys 2010 i 
2011 [codi de conveni núm. 4300375). al Registre de 
convenís deis Serveis Territorials del Departament de Treball a 
Tarrogona. 

-2 Disposar-ne la publicació al Butlletí Oficial de la provincia de 
Tarragona. 

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del 
Conveni. 

Tarragona, 13 de maig de 2010. - El director deis Serveis 
Territorials a Tarragona, josep Maria Solanes Segura. 

Transcripció del text literal signa! per les ports 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE FORNERS, DE 
lA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PEL PERÍODE DE L'l DE GENER 

DE 2010 AL 31 DE DESEMBRE DE 2011 

lntroducció 
Com a principi general d'aquest conveni, les parts negocio

dores fon constar expressament que lotes les referencias contin
gudes en eltext en relació amb els treballadors, són d'aplicació els 
principis d'igualtat efectiva entre dones i homes, d'acord amb el 
que estableix la Llei organice 3/ 2007, de 22 de mar<;, i l'article 
17 de I'Estatut deis treballadors sobre la no discriminació a les rela
cions laborals. 

CAPÍTOL 1 
Dispasicions generals 

Article 1 . Ambit funcional i territorial 
Les normes següents tenen el caracter de conveni basic i regulen 

les condicions de treboll de tates les empreses dedicades a la fabri-

coció, distribució i venda de po, sigui quina sigui la seva forma i 
modalitat, encara que sigui compartida amb una altra activitat. 

Aquest conveni s'aplica a la provincia de Tarragona. 
Les seves disposicions són també aplicables a les empreses i els 

centres de treball, que es cre"ln o inici"in les seves activitats durant la 
seva vigencia. 

Article 2. Ambit personal 
Aquest conveni afecta la totalitat del personal de les empreses 

incloses en l'ambit funcional i territorial, així coma aquells que en el 
futur prestin serveis en aquestes empreses. 

Article 3. Ambit temporal 
Aquest conveni és vigent del dio 1 de gener de 201 O fins al 31 

de desembre de 201 1, lleva! en el suposit de rescissió o de revisió 
previst en l'article 5 d'aquest conveni. 

Article 4. Efectes economjcs 
lndependentment de la data de publicació al Bu~letí oficial corres

ponen! els efectes económics d'aquest conveni es retrotrauen al dio 1 
de gener del 201 O. Les empreses han de liquidar les diferencies sala
ríais en el termini d'un mes a partir de la seva publicació. 

Article 5. Rescissió o revisió 
Lo durado del conveni és de vint+quotre mesas, perlo quol coso 

conclou el 31 de desembre del 201 l. En aquesta data, queda 
expressament denuncia! als efectes de la negociació del proper 
conveni. 

Article 6. Vinculació a la totalitat 
Les condicions pactades Formen un tot indivisible perla qual coso 

no es poden aplicar de Formo separada cap de les seves normes 
amb independencia de la resta. 

En el suposit, que l'autoritat laboral, en el tramit d'homologació 
no aprovi alguna de les seves clausules, aquest conveni quedara nul 
i sense cap mena d'efecte vinculan!. 

Amb aixo queden obligats a la recansideració total del seu arti
cula!. 

Article 7. Compensació 
Les condicions de treball i econom1ques poctades en aquest 

conveni, valoradas en el seu conjunt anual, poden ser compensadas 
o les aplicades a les empreses, sigui quino sigui la sevo naturaleso o 
l'origen de lo seva existencia. 

Article B. Garantía "ad personam' 
S'hon de respectar aquel les condicions personals, consideradas 

en comput anual, que amb caracter global excedeixen les pactades 
en aquest conveni. S'han de manten ir estrictament ·ad persona m· . 

La interpretació disposada en el paragraf anterior és 
competencia de la Comissió Paritaria, sense perjudici del que 
correspongui sobre la materia d'órgans administratius i conten
ciosos. 

Article 9 . Comissió ParitOrio 
Es constitueix la Comissió Paritaria formada per vuit membres, 

quatre en representació deis treballadors i quatre representants de la 
patronal, que té atribu"lda la interpretació de les normes d'aquest 
conveni i a la qual es poden adre<;ar tant les parts negociadores, com 
els empresoris o els trebollodors individuols per sol· licitar interpretació 
autentico. Guon lo interpretació és o petició d'ombdues ports lo 
decisió és executiva. 

La Comissió Parilória pren els seus ocords per majaría deis seus 
membres; és de compliment obliga! i s'entén interpretació autentica 
del conveni. 

En cas de no existir acord, la controversia pot sotmetre's al 
Tribunal Laboral de Catalunya perqué, d'acard amb la normativa, 
previa la possible conciliació o mediació, en cas de no assolir-ne 
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l'acord, dicti la resolució administrativa a la qual s'han de sotmetre 
les parts expressament. 

Es fixa coma domicili de la Comissió Paritaria, als efectes de noti
ficació, per als representants deis empresaris, al correr Ramon y 
Ca¡al, 27, 1 r B, i per als representants del treballadors al correr lxart, 
11, 3r, ambdós de Tarragona. 

CAPÍTOL 2 
Classificació del personal 

Article lO. Categories 
S'estableix expressament que la feina que s'executa a la fleco és 

una feina d'equip, per la qual cosa qualsevol deis treballadors, pot 
ésser cridat a Fer Feines de categoría distinta, puntualment, per ajudar 
els seus companys i poder assolir una millar racionali1zaci6 de la 
feina a l'empresa. 

En conseqüencia amb !'anterior, s'estableix que els treballadors 
alectats per aquest conveni han de ser classilicats en les categories 
següents, sense ser obligatori tenir prove·ides toles les categories 
enumeradas si la necessitat i el volum de !'empresa no ho fan 
necessari. Les empreses podran aplicar les categories corresponents, 
depenent al gnup que pertanyin [empresa mecanitzada, empresa 
semimecanitzada, empresa artesana). 

Aquesta correspondencia quedara reflectida en la següent classi
ficació i al document annex 1, taules salaríais 

Empreses mecanitzades 
A) Personal tecnic i administratiu 

Titulat/da de grau superior 
Titulat/da de grau mig 
Cap administratiu/va 
Oficial de la administratiu/va 
Oficial de 2° administratiu/va 
Auxiliar administratiu/va 
Cap processament dades 
Analista- programador/a 
Programador/a 

B) Personal d'elaboració 
Cap de fabricoció 
E ncarregat/ da 
Oficial de l o 
Oficial de 2" 
Oficial de 3° 

C) Personal mercantil 
Cap de Vendes 
Venedor/o especialista 
Venedor/a 
Auxiliar venedor/a 

D) Personal de monteniment 
Cap de manteniment 
Encarregat/da manteniment 
Oficial de l 0 manteniment 
Oficial de 2omanteniment 
Oficial de 3°manteniment 
Oficial de l 0 lrigorista 
Oficial de 2"frigorista 

E) Personal de mogotzem 
Cap de magatzem 
Encarregat/da torn magatzem 
Oficial de magatzem 
Auxiliar de magatzem 

F) Personal camplementari 
I+D 
Xofer- repartidor/ o 
Neteja 

Empreses semimecanitzades 
A) Personal tecnic i administratiu 

Director general 
Cap administratiu/ va 

Oficial de lo administratiu/va 
Oficial de 2" odministratiu/va 
Auxiliar administratiu/va 

B) Personal d'elaboració 
Cap de fabricació 
Encarregat/ da 
Oficial de 1 a 
Oficial de 2a 
Oficial de 3a 

Oficial de 4" 
Oficial d'especialitats 

Auxiliar de producció 
C) Personal mercantil 

Cap de vendes 
Venedor /a especialista 

Venedor/a 
Auxiliar Venedor/a 

D) Personal de monteniment 
Mecanic/a 

E) Personal de magatzem 
Cap de magatzem 
Oficial de magatzem 
Auxiliar de magalzem 

F) Personal complementari 
Xofer- repartidor/a 
Neteja 

Empresas artesones 
B) Personal d'elaboració 

Encorregat/ do 
Oficial de 1 a 
Oficial de 2a 
Oficial de 3a 

Oficial de 4" 
Oficial d'especialitats 

Auxiliar de producció 
C) Personal mercantil 

Venedor / o especialista 
Venedor/a 

Auxiliar venedor/ a 
D) Personal de manteniment 

Mecanic/ a 
E) Personal de magalzem 

Auxiliar de magatzem 
F) Personal complementari 

Xofer- repartidor/a 
Nete¡a 

Article l l . Definició de categories 
A] Personal tecnic i administratiu: 

Director general. És l'empleat que organilza, informa, distri

bueix i estableix els criteris que han de seguir tates les 
seccions de !'empresa, seguint les directrius de la seva 
direcció. 

Tecnic/ a titulat/da de grau superior. És el treballador/ a qui, 
en possessió de títol academic superior, exerceix en !'em
presa funcions própies de la seva titulació, o que en raó als 
seus coneixements, !'empresa considero la necessitat de lo 
seva contractació. 

Titulat/da de grau mig. ts el treballador/a qui, en posició de 
títol academic de grau mitja, exerceix en !'empresa funcions 
propies de la seva titulació, o que en raó ols seus coneixe
ments, !'empresa consideri la necessitat de la seva contrac

tació. 
Cap administratiu/ va. És l'empleat que amb la dependencia 

del director general o de la gerencia, és responsable de lo 
gestió administrativa de !'empresa. 












