
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/679/2021, de 25 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la
Comissió negociadora del III Conveni col·lectiu interprovincial de treball per a oficines de farmàcia de les
províncies de Girona, Lleida i Tarragona (codi de conveni núm. 79100075012013).

Vist el text de l'acta de la Comissió negociadora del III Conveni Col·lectiu Interprovincial de treball per a
Oficines de Farmàcia dels províncies de Girona, Lleida i Tarragona, subscrita en el decurs dels dies 25 a 29 de
gener de 2021, les parts acorden prorrogar el termini d'ultra activitat fins el 31 de desembre de 2021, i d'acord
amb el que disposen 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) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig,
sobre registre i dipòsit de convenis, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat; el Decret 289/2016, de 30
d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'acta esmentada en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la
Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, amb notificació a la
Comissió negociadora.

-2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

Barcelona, 25 de febrer de 2021

Enric Vinaixa Bonet

Director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Acta de la Comissió Negociadora del III Conveni col·lectiu Interprovincial de Treball per a Oficines de Farmàcia
de Girona, Lleida i Tarragona (Codi de Conveni 79100075012013)

A les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, en el decurs dels dies 25 a 29 de gener de l'any 2021,

Trobant-se connectades/reunides telemàticament les persones que seguidament s'esmenten en representació
de les organitzacions que, igualment, s'identifiquen:

- Sr. José María Yagüe Polo, en la seva qualitat de secretari d'acció sindical de la Federació de sanitat,
representant de CCOO-Federació de sanitat de Catalunya.

- Sr. Moisés Berruezo Blanco, representant d'UGT-Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de
Catalunya (FeSMC-UGT).

- Sr. Manuel Rodríguez Ruiz, representant de Federació de Treballadors de Farmàcia de Catalunya (FTFC).
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- Sra. Carmen Rigall Carré, representant de l'Associació Gironina Farmacéutica Empresarial (AGFE).

- Sr. José Luis Piñana Plà, representant de l'Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia de Tarragona
(AFET).

- Sr. Ramón Anadón Solé, representant de l'Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida (AFELL).

Les anteriors organitzacions empresarials, assistides pel lletrat Sr. José Manuel Moya Castilla com assessor
jurídic,

Persones totes elles components de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu interprovincial de treball per
a Oficines de farmàcia de Girona, Lleida i Tarragona (Codi de conveni 79100075012013), que, constituïdes com
a tal Comissió negociadora, i actuant com Secretari de la Comissió el lletrat Sr. José Manuel Moya Castilla:

Manifesten i acorden:

Primer.- Que el III Conveni col·lectiu interprovincial de treball per a Oficines de farmàcia de les províncies de
Girona, Lleida i Tarragona per els anys 2018-2019 va ser denunciat per CCOO i UGT per escrit en data 31
d'octubre de 2019 d'acord amb el procediment i terminis establerts en l'article 3 del propi conveni.

En conseqüència, el termini d'ultra activitat de divuit mesos previst en l'article 3.3 del conveni finalitza el 30 de
juny de 2021.

Segon.- Que la Comissió negociadora del conveni es va constituir el dia 30 de desembre de 2019 formant-ne
part d'aquella totes les persones abans relacionades i signants de la present acta.

Tercer.- Atès que el procés per a la renovació del Conveni col·lectiu encara es troba en fase de negociació,
però greu i intensament afectat per les dificultats i impediments derivats de la situació social provocada per la
pandèmia de Covid-19 i les successives i repetides restriccions a les activitats socials, econòmiques i laborals i
de la mobilitat de les persones, decretades per les autoritats competents, i -per ara- sense possibilitat d'arribar
a un acord per a la signatura d'un nou Conveni col·lectiu per substituir l'anterior, les parts acorden prorrogar el
termini d'ultraactivitat inicialment previst en l'article 3.3 del III Conveni col·lectiu interprovincial de treball per
a oficines de farmàcia de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona per un període que finalitza el 31 de
desembre de 2021.

Quart.- El contingut d'aquest acord es traslladarà a l'autoritat laboral als efectes pertinents.

Cinquè.- Es faculta i designa expressament al secretari de la Comissió negociadora, l'assessor de la part
empresarial lletrat Sr. José Manuel Moya Castilla, per a dur a terme els tràmits necessaris per el dipòsit i
registre dels precedents acords, i de tots els altres acords que se'n puguin derivar del procés negociador,
inclosos els relatius a la finalització i resultat del procés negociador, davant l'autoritat laboral competent.

Les actes esteses en el present procediment negociador seran vàlides i produiran tots els efectes que li siguin
propis d'acord amb la normativa vigent només amb una signatura d'un dels membres de cadascuna de les
representacions empresarials i sindicals participants en la negociació, sense prejudici de que puguin ser
signades per tots els presents en cada sessió negociadora.

I per a que així hi consti, ho signen totes les persones esmentades, en la representació de que respectivament
gaudeixen.

(21.068.088)
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