
 

 

 

 

Última hora:  

Conflicte Col.lectiu i negociació del conveni d’Indústria 

Siderometal.lúrgica de Barcelona 

 

Demà, dia 10 de maig, compareixerem davant del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya per defensar-nos davant de la demanda interposada per CC.OO i UGT, que 

entenem innecessària, així com la conflictivitat que es pretén, doncs en relació amb 

aquesta qüestió UPM ha manifestat en reiterades ocasions, fins i tot per escrit, que 

complirà amb els compromisos assumits,  de la mateixa manera que ho ha fet fins a la 

data, entenent que el pretès en seu de conflicte excedeix de la mera interpretació del 

que és una revisió tècnica. 

Des d'UPM, venim treballant amb discreció per arribar a acords amb la part sindical 

sobre l'aplicació de l'art. 41 del Conveni Siderometal·lúrgic de la província de Barcelona 

(garantia salarial), que haurà de fer-se de conformitat amb l'històric de publicació de 

convenis i revisions salarials en anys anteriors, negociant les reivindicacions d'ambdues 

parts en el seu conjunt. 

Ens reiterem en les comunicacions remeses a tots els nostres associats, dels mesos de 

gener i febrer del present any, que des de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), ratificant 

que complirem, com s'ha fet sempre. I de manera particular, amb la clàusula de 

garantia salarial. 

Ambdues parts estem d'acord que cal fer una revisió tècnica sobre taules del 2021 que 

equival a un 4% per a l'any 2022, sense que això signifiqui confeccionar i publicar unes 

noves taules salarials, ja que es podrien entendre provisionals, crearien inseguretat 

jurídica i no està previst al nostre conveni, com es pot comprovar segons històric de 

publicació sobre convenis i revisió d'anys anteriors. 

Entenem necessari seguir amb la mateixa interpretació i aplicació que en anteriors 

convenis que no és procedent publicar taules provisionals, amb l'afany de poder seguir 

negociant i confeccionar les taules per a l'any 2022, en què estarà inclòs el 4% de revisió 

salarial més l’increment que s'acordi entre les parts en l'àmbit de la negociació 

col·lectiva que ara està en suspens, aplicable a partir de l'1 de gener del 2022.  

Des d'UPM, ja vàrem comunicar l'import que per a cada grup professional suposa 

l'aplicació del 4% de garantia salarial. Aquests imports poden ser utilitzats per donar un 

"a compte conveni", si fos el cas, d'entendre'l oportú i la seva situació ho permeti, sense 

que existeixi obligació d'abonament fins que es publiquin les taules definitives. Recordar-

vos que, a la província de Barcelona les taules sempre han estat úniques cada any.  

Aquesta és la fórmula que s'ha seguit des dels anys noranta, que evita confusions i 

proporciona seguretat jurídica a empreses i treballadors. 

COMUNICAT ALS ASSOCIATS/ES 



Esperem poder continuar negociant el conveni com s'ha fet fins ara, confeccionant unes 

taules salarials úniques per a l'any 2022, negociant la resta de reivindicacions d'ambdues 

parts en conjunt i donant lloc a un text convencional igualment únic, en benefici de 

totes les parts. 

És per això que, encara que va quedar molt clar per la part sindical que fins que no 

estigui resolt el conflicte col·lectiu interposat no es podrà avançar en la negociació del 

conveni, entenem convenient que aviat es convoqui a tots els membres de la taula 

negociadora, per tal d'intentar avançar en la negociació del nou conveni, amb les 

condicions que es pactin, per al present any i/o posteriors, tot esperant resoldre de forma 

definitiva el conflicte plantejat. 

Juan Pedro Huertas.- Director Departament de Relacions Laborals i Jurídiques de la UPM 

Barcelona, 9 de maig del 2022 


