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dEPArtAmEnt dE trEBALL, AFErs sOciALs i FAmÍLiEs 
Serveis Territorials a Girona 

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la comissió paritària relatiu a l’adaptació del Conveni col·lectiu de 
treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona (codi de conveni núm.17000305011994) al Reial decret 
1462/2018, de 21 de desembre, que fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2019 

Vist el text de l’acord de la comissió paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries 
siderometal·lúrgiques de la província de Girona, subscrit, d’una banda, per Metall Girona, Gremi d’Instal·ladors de Girona i 
Corve, i de l’altra, per la Federació de la Indústria, Construcció i Agro d’UGT de les comarques gironines i per la Federació 
CCOO d’Indústria, el dia 15 de febrer de 2019, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 
2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós 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 inscripció de l’acord de la comissió paritària relatiu a l’adaptació del Conveni col·lectiu de treball del sector 
de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona (codi de conveni núm.17000305011994) al Reial decret 
1462/2018, de 21 de desembre, que fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2019, al Registre de convenis i acords 
col·lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona.
–2 Disposar la seva publicació en el  BOP de Girona.

Girona, 8 de marc de 2019 

Marta Casacuberta i Solà  
Directora dels Serveis Territorials 

Transcripció literal del text original signat per les parts
Acta de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província 
de Girona

A Girona, a les 13.00 hores del dia 15 de febrer de 2019, al domicili de la Comissió Paritària fixada a la seu del Gremi 
d’Instal·ladors de Girona (C. de Cartellà, 8, Girona), reunits els membres de la representació sindical i de la representació 
empresarial, relacionats més endavant, d’acord amb l’article 10 del Conveni col·lectiu.

Per part de les representacions sindicals:
Federació de la Indústria, Construcció i Agro d’UGT de les comarques gironines (FICA-UGT)
Bernardo Fuertes Lozano, Isabel Martínez Abril i Sandra Martín Martín.
Federació CCOO d’Indústria
Eduardo Suàrez Casas i Dolors Gayola Tarrés, assistits per l’assessor Santiago Vidal Martínez.
Per part de les representacions empresarials:
Metall Girona
Xavier Forrellat Nicolau.
Gremi d’Instal·ladors de Girona
Ernest Roglans Corredor.
CORVE
Maria Assumpció Brujats Barnés.
Assisteix com assessor a totes les entitats que integren la representació empresarial el Sr. Joan Xifra i Garcia.

Degudament constituïda la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques 
de la província de Girona, ambdues parts es reconeixen capacitat i legitimació per subscriure el present document que 
transcriu el contingut de la reunió mantinguda en el lloc i dia indicat a l’encapçalament.
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Els membres de la Comissió Paritària acorden iniciar la present reunió i,
Manifesten
I.- Que la present reunió té per objecte adequar algunes retribucions del Conveni per efectes de l’entrada en vigor del Reial 

Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional de l’any 2019.
II.- La Comissió Paritària resol per unanimitat la qüestió anterior, en base a les següents consideracions:

- Vist que el RD 1462/2018 fixa en el seu article 1 el salari mínim interprofessional en 30.-€/dia o 900.-€/mes, sense 
distinció de sexe ni edat dels treballadors.

- Vist que les taules salarials aprovades per l’any 2019 del Grup Professional 8 estableixen un salari mensual de 765,91.-
€ i diari de 25,23.-€ en el cas de formació 1r any, marmitó 16 anys, grum 16 anys i aspirant 16 anys, i un salari mensual 
de 812,46.-€ i diari de 26,76.-€ en el cas de Formació de 2n any, marmitó 17 anys, grum 17 anys i aspirant 17 anys.

- Atès que és necessari l’adaptació de les taules salarials del Conveni Col·lectiu, i en virtut de l’article 9.g) del mateix, els 
membres de la Comissió Paritària es constitueixen en Comissió Negociadora als efectes de modificar les retribucions 
inferiors al salari mínim interprofessional de l’any 2019.

Per la part empresarial, la Comissió Negociadora quedarà constituïda pels Srs. Xavier Forrellat Nicolau, Ernest Roglans 
Corredor i la Sra. Maria Assumpció Brujats Barnés.
Per la part de la representació dels treballadors, la Comissió Negociadora quedarà constituïda pel Sr. Bernardo Fuertes 
Lozano, la Sra. Isabel Martínez Abril, la Sra. Sandra Martín Martín, el Sr. Eduardo Suàrez Casas i la Sra. Dolors Gayola Tarrés.

Constituïda la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la 
província de Girona, es reuneixen els compareixents, i acorden
Primer.- Que en aplicació del SMI aprovat, les taules salarials de l’any 2019 del Grup professional 8 romandran de la següent 
manera:

Segon.- Ambdues parts, de forma expressa, deleguen la signatura de la sol·licitud del dipòsit de l’acord a l’Autoritat Laboral 
mitjançant el sistema REGCON, per efectuar les gestions pertinents de dipòsit, registre i publicació al DOGC del present 
Acord, a l’advocat Sr. Joan Xifra i Garcia, col·legiat número 1.226 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona.

Com a constància del que s’ha exposat i en prova de conformitat, signen la present acta, en el lloc i la data indicats, els 
membres de la Comissió Negociadora relacionats. 
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