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DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Correcció d’errades a la Resolució d’inscripció i publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les
indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida per als anys 2017 a 2019

Resolució de 23 de maig de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de
treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida per als anys 2017 a
2019 (codi de conveni núm. 25000245011993), publicada al BOP núm. 113, de 12 de juny de 2018.

Havent observat una errada en la publicació de l’esmentat conveni, publicat al BOP núm. 113, de 12 de juny
de 2018, que consisteix en un error en els imports de la taules salarials de l’any 2018.

Atès  que  aquests  Serveis  Territorials  són  competents  per  a  procedir  a  la  rectificació  de  la  resolució
d’inscripció i publicació del Conveni, de conformitat amb l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; en relació a l’article 90.2 i 3 de 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 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 correcció d’errades del text de la resolució del conveni esmentat, de manera que:

A la pàgina 57, taules salarials de l’any 2018 on diu:
“G1 TA 17.781,92”

Ha de dir:
“G1 TA 18.781,92”

2. Disposar que el text esmentat es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Notifiqueu aquesta resolució a la Comissió negociadora.

Lleida, 18 de juny de 2018
El director dels Serveis Territorials de Treball Afers Socials i Famílies en funcions, Joan Santacana i Vélez
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