
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMT/3925/2021, de 9 de desembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del IV Conveni col·lectiu interprovincial de treball per a oficines de farmàcia de
Catalunya de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona (codi de conveni núm. 79100075012013) (DOGC
núm. 8589, de 21.1.2022).

Atès que s'ha observat una errada a les versions catalana i castellana de l'esmentat Conveni, publicat al DOGC
núm. 8589,de 21.01.2022, pàg. 1/40, cal fer-hi la correcció oportuna.

Atès que la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, és competent
per procedir a la rectificació de la referida resolució d'inscripció que ens ocupa, de conformitat amb l'article
109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
en relació amb l'article 90.2 i 3 del 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 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre
registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat; el Decret 247/2021, de
22 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa y Treball i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Resolc:

1. Disposar la correcció d'errada de les versions catalana i castellana del text del conveni esmentat, de manera
que:

A l'Annex 3, on diu:

“Taules salarials 2021”

Ha de dir:

“Taules salarials 2022”

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment
previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta resolució a la Comissió negociadora.

Barcelona, 27 de gener de 2022

Òscar Riu Garcia
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Director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

(22.031.015)
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