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Núm. 4772
dePArtAment d’emPresA i OcUPAció
Serveis Territorials a Girona

Resolució de 25 de març de 2011, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit 
i la publicació de l’Acord Modificatiu i la correcció d’errades del Conveni 
col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la 
província de Girona, per als anys 2010-2013 (codi de conveni núm. 1700305

Vist el text de l’acord Modificatiu i la correcció d’errades del Con-
veni 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 9 de febrer de 2010, i d’acord amb el que estableixen 
els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; el 
Decret de la Generalitat de Catalunya 199/2007, de 10 de setembre; 
l’article 170.1 j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i altres normes concordants,

Resolc:
--1  Ordenar la inscripció de l’acord Modificatiu i la correcció d’er-

rades del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústri-
es siderometal·lúrgiques de la província de Girona per als anys 
2010-2013 (codi de conveni núm. 1700305) al Registre de conve-
nis dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona.

--2  Ordenar-ne el dipòsit a l’oficina corresponent d’aquests Serveis 
Territorials.

--3  Disposar que l’acord esmentat es publiqui en el BOP.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 25 de març de 2011

Christian Serarols i Tarrés
Director dels Serveis Territorials a Girona, e.f.

Text original signat per les parts.
acord Modificatiu i correcció d’errades del Conveni col·lectiu de 
treball per a les indústries siderometal·lúrgiques de la província de 
Girona per als anys 2010-2013

acta de la Comissió Paritària. Conveni d’indústries siderometal-
lúrgiques de Girona,

Departament d’Empresa i OcupacióAdministració Autonòmica



Pàg. 33Núm. 70 – 11 d’abril de 2011

assistents:
Per CCOO: Josep Salas Jiménez, antoni Sánchez Pérez, andreu 
Capdevila, assessor, Josep Serra, assessor
Per MCa-uGT: Josep M. Gomar Miró, Dionís Garcia Guillamont, 
Sandra Martín. asesora
Per FEG Metall: Ramón Vilardell Turón, Josep Serra Macias
Pel Gremi d’Instal·ladors:
Per Corve: assumpció Brujats Barnés, 
Jordi de Puig, assessor de la representació patronal.

a la ciutat de Girona, a les 10 hores del dimecres dia 9 de febrer de 
2011, és reuneixen a la Sala d’actes de corve associació, carrer Bar-
celona, 35 entresol a, els membres de la Comissió Paritària del Con-
veni del Metall de la província de Girona amb la finalitat de recollir 
i donar fe de la correcció d’errades detectades posteriorment en la 
redacció del text del Conveni d’Indústries Siderometal·lúrgiques vi-
gent per al període d’1 de gener de 2010 a 31 de desembre de 2013, 
signat el passat dia 30 de novembre de 2010 i en el text publicat al 
BOP el 27 de gener de 2011.

La Comissió reunida acorda procedir a l’esmena de les errades de-
tectades i que són les següents:
1.  a l’article 40, a l’últim paràgraf, on diu : “L’ampliació de 3.000 

euros...”, ha de dir: “L’ampliació de 2.000 euros...”.
2.  a l’annex II. Descripció de les funcions en els grups professionals. 

En els grups professionals 1, 2, 3, 4, 5 i 6 on diu: “Comprèn a títol 
orientatiu, les següents categories”, ha de dir: “Comprèn a títol 
orientatiu, les següents antigues categories”.

3.  a l’article 29.1, h). on diu: “un màxim de 10 hores diàries i 48 a la set-
mana”, ha de dir: “un màxim de 10 hores diàries i 50 a la setmana”.

4.  a la disposició transitòria setena, al segon paràgraf hi ha una er-
rada en la redacció atès que contradeix el que disposa l’inici de la 
mateixa disposició i contrastat amb l’original del text signat l’any 
2001 que introduïa la unificació de les categories professionals i 
el concepte de retribució PuC, s’observa que la redacció conté la 
següent errada:
On diu: “...contractats a l’empresa abans del 31 de desembre de 
2001...”, ha de dir: “...contractats a l’empresa abans de l’1 de gener 
de 2002...”

5. a l’annex II, descripció de les funcions en els grups professionals.
En els grups professionals 7 i 8, s’ha omès la inclusió de la frase 
següent que ha de precedir l’enumeració de les categories com-
preses en el grup, seguint l’esquema de la resta de grups professi-
onals i que és la següent: “Comprèn a títol orientatiu, les següents 
antigues categories”
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6.  Quadres de retribucions salarials per als anys 2010 i 2011 detallats 
al final del text del conveni. En ambdós quadres, a l’apartat d’al-
tres conceptes econòmics :
On diu: “Plus treballs excepcionalment penosos, tòxics i perillo-
sos (article 37)”, ha de dir: “Plus treballs excepcionalment peno-
sos, tòxics i perillosos (article 35)”
On diu: “Valor preu punt (article 26)”, ha de dir:“Valor preu punt 
(article 24)”
On diu: “Import PuC per les categories professional ( Disposició 
transitòria)“, ha di dir: “Import PuC per les categories professio-
nal (Disposició transitòria setena)
On diu: “Contractacions anteriors a l’1 de gener de 2001”, ha de 
dir: “Contractacions anteriors a l’1 de gener de 2002”
En el text publicat al BOP, a més a més, es fa constar que hi ha la 
següent errata:
Quadre de retribucions salarials per a l’any 2010 detallat al final 
del text del conveni. En el quadre de l’import PuC per a les an-
tigues categories, els imports detallats a la columna Import PuC 
mensual per a les antigues categories d’encarregat, oficial prime-
ra d’ofici i oficial de tercera, són imports diaris, per la qual cosa 
s’han de detallar a la columna Import PuC diari. El quadre ha de 
quedar reflectit de la següent manera:
Import PuC per les antigues categories professionals

Contractacions anteriors a l’1 de gener de 2002

Grup Nom de categoria Import 
PuC anual

Import PuC 
mensual

Import PuC 
diari

3 Delineant projectista 52,96 3,78
Projectista 52,96 3,78
Dibuixant Projectista 52,96 3,78
Graduat Social (*) 969,22 69,23
Cap de Taller 969,22 69,23
Cap 1a administratiu 969,22 69,23

5 Oficial 1a d’ofici 625,56 1,47
Oficial 1a administratiu 2.111,05 150,79

6 Xofer de Turisme 1224,49 87,46
Capatàs d’Especialista 1224,49 87,46
Oficial de 3a 1224,49 2,88

S’acorda també facultar al Sr. Jordi de Puig perquè estengui les cer-
tificacions d’aquesta acta i tramiti la corresponent comunicació da-
vant del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a 
Girona perquè procedeix al seu registre.
Com a prova de la seva conformitat signen tots els assistents que es 
relacionen a l’encapçalament, quan són les 10.30 hores del mateix 
dia i lloc de l’encapçalament.
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