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GREMI D'INSTAL.LADORS DE GIRONA
Circular núm.: 5
Girona, 13 de gener de 2016
CONVENI DEL METALL DE LES COMARQUES GIRONINES
Taules a partir de l’1/1/2016
Aplicació augment pendent
Amb data 30 de desembre de 2015, el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), ha publicat la
Resolució que disposa la Inscripció de l'acord signat el passat 4/12/2015 en compliment de l'acord subscrit
data 26 de Setembre de 2013. Aquest acord ha us fou avançat en el moment de la seva signatura, el passat
9 de desembre.
Us recordem que d'acord amb la Disposició Quarta del Conveni, els endarreriments que es derivin de
l'aplicació de les taules publicades, s'hauran de fer efectius per les empreses als seus treballadors als 30
dies com a màxim de la data de publicació de la resolució al BOP, és a dir, com a molt tard hauran de ser
retribuïdes a la nòmina del mes de gener.
Adjuntem Circular i la publicació del BOP
Laborex Assessors Laborals
Servei d’assessorament laboral del Gremi.
Per més informació:
Gremi d’Instal∙ladors de Girona
Departament d’assessoria Laboral
Tel. 872 590 174 a.laboral@elgremi.cat
Horari: Dijous de 9 a 14h
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Núm. 12002
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
Serveis Territorials a Girona
Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació 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 (codi de conveni núm. 17000305011994)
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 Fegmetall, Corve i el Gremi d’Instal·ladors, i de
l’altra, per UGT i CCOO, el dia 4 de desembre de 2015, 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 63/2015, de 28 d’abril, de
reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i altres normes d’aplicació,
Resolc:
– 1 Disposar la inscripció 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 (codi de conveni núm. 17000305011994) al Registre de convenis i acords
col·lectius de treball dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona.
– 2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.
Girona, 10 de desembre de 2015
Ferran Roquer i Padrosa
Director dels Serveis Territorials, en funcions
Transcripció literal del text original signat per les parts
Acta de la Comissió Paritària del Conveni del Metall de Girona
A la ciutat de Girona, a les 10:00 hores del divendres dia 4 de desembre de 2015 i als locals de CORVE es reuneix la Comissió
Paritària formada per les representacions respectives de les empreses i la legal representació de treballadors, composada pels
membres més avall relacionats, per tal de donar compliment a allò que es va acordar el dia 26 de setembre de 2013 respecte dels
increments salarials dels períodes compresos entre els anys 2013 al 2016, ambdós inclusius, pel Conveni Col·lectiu de Treball
per a les Indústries Siderometal·lúrgiques de la província de Girona, amb vigència per als anys 2010 al 2013 i posteriorment
prorrogat per als anys 2014 i 2015.
Assistents:
Representació empresarial:
Fegmetall
Corve
Gremi d’instal·ladors

Josep Serra Macias
Ramon Vilardell Turon
Isidre Reixach Gironès
Assumpció Brujats Barnés (assessora)
Ernest Roglans Corredor
Pere Cañadas Ropero
Jordi de Puig Roca (assessor de la patronal)

Legal representació dels treballadors:
UGT

CCOO

Pere Brangoli Bueno
Josep Figueres Oliveras
José Antonio Pasadas Muñoz (assessor)
Sandra Martín Martín (assessora)
Montserrat Morales Moreno
Eduardo Suárez Casas
Josep Serra Frigola (assessor)
José Antonio Hernández Martínez (assessor)
Santiago Vidal Martínez (assessor)
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Oberta la sessió es constata que els anys 2013, 2014 i 2015 s’ha anat aplicant els percentatges pactats en el document abans
referenciat, quedant pendent d’aplicació el percentatge corresponent a l’any 2016.
Es constata igualment que per l’any 2016 l’acord de referència és d’un 1,13% que s’ha d’aplicar sobre les Taules Salarials del
2015 i amb efectes a partir de l’u de gener de 2016.
Tot seguit es presenten les Taules Salarials, calculades amb els criteris abans expressats i convinguts que tots els presents
troben de conformitat amb allò que es va pactar en el document de data 26 de setembre de 2013, i procedeixen per tant a la
signatura de les corresponents Taules Salarials.
Es faculta expressament als Srs. Jordi de Puig i Josep Ma Prat, indistintament, per que efectuïn les gestions davant del
Departament d’Empresa i Ocupació per tal que el present acord de la Comissió Paritària sigui registrat i publicat en el BOP.
S’aixeca la sessió a les 11:00 hores del dia al principi indicat, redactant-se la present acta, que en prova de conformitat signen
els assistents.
QUADRE DE RETRIBUCIONS SALARIALS A 01/01/2016
Aplicació acord de data 26/09/2013 entre patronal i sindicats de Girona
Grup

Salari Anual

Salari Mensual

Salari Diari

Valor hora descompte

35.068,96
30.176,21
24.853,29
21.947,42
19.604,07
17.286,31
16.544,80

2.504,93
2.155,44
1.775,24
1.567,67
1.400,29
1.234,74
1.181,77

----46,02
40,58
38,84

20,13
17,32
14,27
12,60
11,25
9,92
9,50

1
2
3
4
5
6
7
Grup 8
Classificació

   Salari
Anual

  Salari  
Mensual

Salari
Diari

Valor hora
descompte

Formació 1r any, marmitó 16 anys, grum 16 anys i aspirant 16 anys
Formació 2n any, marmitó 17 anys, grum 17 anys i aspirant 17 anys
Formació 3r any

9.906,64
10.508,69
12.125,44

707,62
750,62
866,10

23,26
24,67
28,46

5,69
6,03
6,96

ALTRES CONCEPTES ECONÒMICS
Plus treballs excepc. penosos, tòxics, perillosos (art. 35)
1 circumst.

2 circumst.

3 circumst.

2,51
5,02

3,17
6,28

3,78
7,49

Mitja jornada
Jornada completa
Valor preu punt (art. 24)
Grup
5
6
7

Centèsim

Bedaux

0,061
0,044
0,044

0,101
0,073
0,073

Import PUC per les antigues categories professionals (Disposició Transitòria 7a)
Grup

Nom antiga categoria

Import PUC anual

3

Delineant Projectista
Projectista
Dibuixant Projectista
Graduat Social (*)
Cap de Taller
Cap 1a Administratiu

58,77
58,77
58,77
1.075,42
1.075,42
1.075,42

Import PUC mensual
4,20
4,20
4,20
76,82
76,82
76,82

Import PUC diari
-------
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Grup

Nom antiga categoria

5

Oficial 1a d’ofici
Oficial 1a administratiu
Xofer de Turisme
Capatàs d’Especialista
Oficial de 3a

6

Import PUC anual
694,10
2.342,35
1.358,65
1.358,65
1.358,65

Import PUC mensual
-167,31
97,05
97,05
--

Import PUC diari
1,63
---3,19

Dietes 			Import
Mitja dieta		
Dieta completa		

14,40
78,50
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