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Administració Autonòmica
2016-00823
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Serveis Territorials a Tarragona
RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord d’ampliació de
la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector les Indústries siderometal·lúrgiques de la província de
Tarragona, per als anys 2007-2015 fins al 31.12.2016 (codi de conveni núm. 43000405011993)
Vist el text l’Acord de la Comissió negociadora de l’ampliació de la ultraactivitat, per als anys 2007-2015 fins al
31.12.2016, del Conveni col·lectiu de treball de les Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona,
subscrit per part empresarial per l’Associació Provincial d’Empresaris del Metall de Tarragona (APEMTA) i
l’Associació Empresarial d’Empresaris dels Tallers de Reparació i Venedors d’Automoció (ASTAVE) i per part dels
treballadors pels sindicats UGT i CCOO en data 26 d’octubre de 2015, presentat per les mateixes parts el dia 16
de desembre de 2015, 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 (ET); 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, 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, el Decret
86/2016, de 19 de gener de 2016, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la DT III
del Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament d’Empresa i coneixement, i altres
normes d’aplicació,
RESOLC:
1. Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió negociadora d’ampliació de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu
de treball del sector les Industries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona, per als anys 2007-2015 fins
al 31.12.2016, 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 Oficial de la Província de Tarragona.
Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu.
Tarragona, 27 de gener de 2016
Carme Mansilla Cabré. Directora dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Coneixement, e. f.
(En virtut de la disposició transitòria tercera del Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del
Departament d’Empresa i Coneixement)

Transcripción del texto literal firmado por las partes
Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio colectivo del sector de las industrias siderometalúrgicas para
el año 2016.

Por la representación empresarial:
Por la asociación provincial de empresarios del metal de Tarragona (Apemta):
Sres. Enric Roda, Albert Massana, Marian Vilajoana y Marc Moret.
Asesores: Sres. Fernando Urzaiz y Angel Bascon.
Por la asociación empresarial de empresarios de talleres de reparación i vendedores de automoción (ASTAVE): Sr.
Emili Beltrán.
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En Tarragona a 26 de octubre de 2015 y siendo las 17h30, se reúnen los miembros de la comisión negociadora del
convenio colectivo para las industrias siderometalúrgicas de Tarragona, formada por:
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Por la representación social:
UGT MCA Tarragona: Sres. Miguel Amigo, Francisco Sánchez y Moises Vizcarro.
Asesores: Sres. Manel Grau, Manel Molina y José Antonio Pasadas.
FI CCOO: Sres. Diego Gallego, Rodrigo Navarro, Vicente Moya, Luis Antonio Solera y Elena Pons.
Asesores: Sres. José Antonio Hernández, Santiago Vidal, José Mª Martin y José Carmona.
Alcanzándose los siguientes acuerdos:
Con el fin de poder iniciar la negociación de un nuevo convenio, ambas representaciones acuerdan la ampliación
hasta 31 de diciembre de 2016 de la aplicación de la ultractividad del convenio provincial de las industrias
siderometalúrgicas de Tarragona.
Con tal finalidad, reconocen como unidad de negociación del referido convenio la provincial y mantiene la comisión
negociadora existente actualizándola, en su caso, de conformidad de la situación real de sus miembros.
El próximo martes 15 de diciembre de 2015 las representaciones sociales presentarán en esta mesa los miembros
integrantes de la comisión negociadora actualizada.
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Se levanta la sesión siendo las 19:30 h del día anteriormente citado.

https://www.dipta.cat/ebop/
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