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DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
Pròrroga del conveni col·lectiu de treball del sector d’Indústries Siderometal·lúrgiques de les comarques de
Lleida
Resolució de 3 d’abril de 2014 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de pròrroga de la
ultractivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector d’Indústries siderometal·lúrgiques de les comarques
de Lleida fins al 31.12.2015 (Codi de conveni núm. 25000245011993).
Vist el text de l’Acord de pròrroga de la ultractivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector d’Indústries
siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida fins al 31-12-2015, subscrit per les parts negociadores el
dia 26 de juny de 2013, de conformitat amb el que disposa l’article 2.1 del Reial decret 713/2010, de 28 de
maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de
reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i altres normes d’aplicació,
Resolc:
1. Disposar la inscripció de l’Acord de pròrroga de la ultractivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector
d’Indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida fins al 31.12.2015 (Codi de conveni núm.
25000245011993) en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament
a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Lleida.
2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.
Lleida, 3 d’abril de 2014
El director, Octavi Miarnau i Roca
Transcripció literal del text signat per les parts
CC.OO.
Jesús Vega
Carlos Asensio
Josep Mª Carralero
Xavier Cuadrat
Francisco Verdejo
Humberto Barreira
Assessors
Josep Anton Gómez
Josep Anton Hernández
Ángel Valls
MCA-UGT
Juan José Lucena Díaz
Miquel Gutiérrez Esqueta
Andrés Pifarré Ballester
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Valentí Pérez Alcázar
Antonio Comas Vilar
Antonio Álvarez Manzano
Julian Morera Rastrojo
Heriberto R. Lafuerza A.
Pedro Giménez Bravo
Assessors
José A. Pasadas Múñoz
Buenaventura Baca Hernández
FEMEL
Josep Pampalona
A la ciutat de Lleida, essent dos quarts de dotze del dia 26 de juny del 2.013 (inicialment prevista per a l’11
de juny), es reuneixen les persones al marge relacionades, en representació de les Centrals Sindicals: UGT
i CCOO i la FEMEL, a la Taula negociadora del Conveni Col·lectiu Provincial de la Indústria
Siderometal·lúrgica de la Província de Lleida.
Seguint amb el curs de les rotacions establertes, es designa moderador al Sr. Carles Asensio.
S’inicia la sessió amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Pressa la paraula per la part sindical, proposa consensuar el redactat de ratificació de la clàusula de
ultraactivitat entregat a la part patronal el passat dijous 20 de juny.
La part empresarial presenta aportacions a la proposta de ratificació explicitant el compromís d’ambdues
parts de continuar negociant el salari i la jornada en seu de la Comissió Negociadora del Conveni Provincial
per a la Indústria Siderometal·lúrgica de Lleida.
Després d’analitzar les propostes presentades per la part patronal i sindical ambdues parts acordem i
ratifiquen la clàusula de manteniment de la ultraactivitat del Conveni per a la Indústria Siderometal·lúrgica de
Lleida en el següents termes:
Tant la part sindical com l’empresarial es comprometen a seguir negociant el conveni provincial respecte de
les matèries que es reserven en exclusiva a aquest àmbit, com a mínim, en síntesi, les matèries
econòmiques i de jornada (de les que es va donar trasllat en la mesa del conveni autonòmic), en relació a
les quals, en conseqüència el conveni autonòmic que en el seu cas es pugui subscriure, no les afecta, es a
dir, no te ni tindrà en el seu cas, el caràcter de conveni d’àmbit superior aplicable respecte del conveni
provincial, com es preveu en l’article 86.3 del Estatut dels Treballadors i concordants. Conseqüentment es
manté l’aplicació de la ultraactivitat d’aquest conveni provincial en el transcurs de la negociació fins, com a
màxim, el 31-12-2015.
Acordem fixar com a data de la pròxima reunió el dia 15 de juliol pendent de confirmació.
Autoritzem a Josep Pampalona per a realitzar el registre i publicació del present.
I no havent altres assumptes de que tractar, s’aixeca la sessió de la que s’estén la present Acta que, un cop
llegida i trobada conforme, és aprovada i signada pels assistents.

———

Digitally signed by e-bop
Date: 2014.04.09
08:34:47 CEST
Reason:
Location: es_ca

Administració Autonòmica

2

