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 CONVENIO COLECTIVO 

 

Vista l’Acta de la Comissió Paritària del Conveni Collectiu dels Estibadors Portuaris de Sant 
Carles de la Ràpita i Alcanar, subscrita per les comissions de les parts econòmica i social, el día 
11–9–89, i d’acord amb el que estableix l’article 90.2 i 3 de la Llei 8/1980, de 10 març, de l’Estatut 
dels Treballadors i els articles 11.2 i 37.4 de la Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l‘Estat 
d’Autonomia de Catalunya. 

Es resol: 

Primer.—Ordenar la inscripció de l’Acta de la Comissió Paritària del Conveni dels Estibadors 
Portuaris de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar, al Registre de Convenis d’aquest Servei Territorial. 

Segon.— Enviar l’Acta original i documentació concordant al Centre de Mediació, Arbitratge i 
Conciliació (CMAC). 

Tercer.— Disposar que l’esmentada Acta es publiqui al Butlletí Oficial de la província de 
Tarragona. 

Quart.— Enviar una còpia al Registre Central de Convenis de la Direcció General de Relacions 
Laborals de la Generalidat. 

Notifiqueu aquest acord a les comissions negociadores del Conveni. 

Tarragona, a 1 de febrer de 1990.— La Cap del Servei Territorial, M. Jesús Vila i Segrià. 

A Sant Carles de la Ràpita, essent les 10 hores del dia 11 de setembre de 1989, es reuneixen en 
el local de l’OTP, situat al Pou de les Figueretes, 10, la representació sindical dels treballadors 
portuaris de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar i els representants de les empreses portuàries, a fi 
de prosseguir les conversacions per a la revisió de les condicions econòmiques estipulades en el 
Conveni. 

S’arriba a l’acord de fixar la retribució econòmica en 7.400 pessetes, el salari en mà per als 
especialistes; i les diferents especialitats i les categories quedaran incrementades amb els plus 
addicionals que s’assenyalen en l’art. 23 del Conveni Collectiu. 

Amb aquest acord queda prorrogat el Conveni Collectiu dels treballadors portuaris i les empreses 
portuàries dels ports de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar, amb la revisió de les condicions 
econòmiques esmentades anteriorment i que afecten l’article 23. 

Aquestes retribucions econòmiques entraran en vigor el dia 1 de gener de 1990 i finalitzaran el 
dia 31 de desembre del mateix any. 

Aquest acord, el signen els representants d’ambdues parts que a continuació es detallen: 

Part empresarial: 

Sr. Benito Zaragoza López, delegat d’Ership (abans Tacsa). 

Sr. Rafael Gras Sancho, administrador de TC. VIR, S.A. 

Sr. Ramon Torné Cabanes, administrador de Ramon Torné e Hijos. S.A. 

Part social: 

Com a delegats de la coordinadora del port esmentat: 



 

Sr. Juan José López Ferré. 

Sr. José Franc Bo. 

Sr. Agustí Reverté Carvajales. 

Sr. Manuel Baila Ferré. 

Sr. Manuel Obiol Ventura. 

Es clou la sessió a les 12 hores del dia esmentat. 

   


