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Núm. 1955
dePArtAment de treBALL, AFers sOciAL i FAmÍLies 
Serveis Territorials a Girona 

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les in-
dústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona, per als anys 2016 - 2017 (codi de conveni núm. 17000305011994) 

Vist el text de la modificació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província 
de Girona, subscrit, d’una banda, per Fegmetall, Corve i el Gremi d’Instal·ladors, i de l’altra, per UGT i CCOO, el dia 13 de 
desembre de 2016, 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 i la publicació de l’acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries 
siderometal·lúrgiques de la província de Girona, per als anys 2016 - 2017 (codi de conveni núm. 17000305011994) 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, 17 de febrer de 2017

Marta Casacuberta i Solà 
Directora dels Serveis Territorials 

A la ciutat de Girona, a les 10 hores del dia 13 de desembre de 2016. 

Es reuneix la Comissió Paritària del Conveni del Metall formada pels membres que a continuació es relacionen:

Per part de la patronal:
 Per Fegmetall Serra Macias, Josep 
 Per CORVE Plana Larrousse, Ernest 
 Pel Gremi d’instal·ladors Roglans Corredor, Ernest 
 Assessors per la patronal De Puig Roca, Jordi 
  Brujats Barnés, Ma Assumpció 
  Cañadas Ropero, Pere 

Per part de les organitzacions sindicals:
 Per uGT Figueras Oliveras, Josep 
  Busó Gifra, Rosa 
  Assessora: Martín Martín, Sandra 
 Per CCOO Suárez Casas, Eduardo 
  Morales Moreno, Montserrat 
  Assessor: Serra Frigola, Josep 

Que l’objecte de la reunió és constatar i esmenar, en el seu cas, les errades detectades al text del Conveni de les Indústries 
Siderometal·lúrgiques de la Província de Girona signat per als anys 2016 i 2017 i publicat al BOP amb data 24/10/2016.

A continuació es detallen les errades:

- Art. 49 Llicències. 4t. Supòsit del quadre.
On diu:
Mort, accident o malaltia greu o hospitalització o intervenció quirúrgica o intervenció quirúrgica sense hospitalització 
que requereixi repòs domiciliari de parents fins a primer grau grau de consanguinitat o afinitat.
Ha de dir:
Mort, accident o malaltia greu o hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs 
domiciliari de parents fins a primer grau de consanguinitat o afinitat.
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- Disposicions Transitòries Tercera. 2n paràgraf.
On diu:
Per l’any 2017, s’acorda incrementar tots els conceptes salarials del present conveni en un 1,5% atenent allò que disposa 
l’article 48 
Ha de dir:
Per l’any 2017, s’acorda incrementar tots els conceptes salarials del present conveni en  un 1,5%.

- Taules Salarials 2017. Les taules salarials que figuren annexes al conveni corresponents a l’any 2017, contenen una errada 
en el càlcul del Salari diari dels grups 5, 6, 7 i 8. Les taules salarials rectificades queden de la següent manera:
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La Comissió Paritària constata aquestes errades i n’acorda la corresponent correcció perquè el text compleixi amb el redactat 
que ambdues parts reconeixen en aquest acte.
S’autoritza al Sr. Jordi de Puig Roca per a que faci els tràmits oportuns davant l’administració competent als efectes de 
Registre de la present correcció.

Es dóna per acabada la reunió a les 11 hores del dia abans expressat, en prova de conformitat signen tots els assistents.


