1. Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball
del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2018-2019 (codi de
conveni núm. 08000765011993) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en
funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.
2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
CATALÀ
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Resolc:

CVE 2019006245

Vist el text de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del comerç
del metall de la província de Barcelona per als anys 2018-2019, subscrit d’una banda per la
Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) i d’altra banda per la Federació de Serveis de CCOO de
Catalunya i per FeSMC-UGT el dia 21 de gener de 2019, i de conformitat amb el que disposen
l’article 90.2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el Text Refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2.1.h) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig,
sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de
gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i altres normes d’aplicació,

A

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de
l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del
metall de la província de Barcelona per als anys 2018-2019 (codi de conveni núm.
08000765011993).

ACORD DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL
SECTOR DEL COMERÇ DEL METALL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS
2018-2019

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Assistents

Data 22-2-2019

Transcripció literal del text signat per les parts

Representació empresarial
Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM):
Mariano Domingo
Joan Blancafort
Carles Torne
Rosa Fiol
Daniel Salarich
Josep Lopez
Marta Marsal
Inmaculada Navarro
Marisol Morales
Paz Fiol
Josep Mª Bosch
Jesús Villacorta
Jose Luis Salido.

B

Representació Sindical:
Federació de Serveis (CCOO):
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Carlos Martínez
Rosa Mª Gamero
Miguel Moro
Antonio Lara
Josep Tauste
Marcello Carta
Pilar Barba
Alberto Sanchez
Eduard Emeterio
Esteban Sanabria i Francesc García (assessors).
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FeSMC - UGT:

Moisés Berruezo (assessor).
A Barcelona, sent les 12.00 hores del dia 21 de gener de 2019, es reuneixen a la seu d’Unió
Patronal Metal·lúrgica, UPM, els representants empresarials i dels treballadors de la Comissió
Negociadora del Conveni col·lectiu pel sector del comerç del metall de la província de
Barcelona, actuant com a secretària Marisol Morales.
Oberta la sessió, ambdues parts,
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Javier Iglesias
Manuel Pelayo
Sergio Pareja
Carlos Ramirez
Gerardo Fermín
Francisco Espejo.

I que l’article 13.5 del vigent Conveni col·lectiu pel sector del comerç del metall de la província
de Barcelona, determina que la retribució dels contractes per a la formació, serà l’establerta en
l’annex núm. 1, grup 8, del referit conveni, si bé, l’article 11.2 g) de l’Estatut dels treballadors,
estableix:
“La retribució del treballador contractat per a la formació i l’aprenentatge es fixarà en proporció
al temps de treball efectiu, d’acord amb l’establert en Conveni col·lectiu.
En cap cas, la retribució podrà ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al
temps de treball efectiu”.
Segon. Per tant, atenent a l’establert en el referit article de l’Estatut dels treballadors, aquesta
Comissió per unanimitat arriba als següent,
ACORD
Primer. Adequar l’import del salari pels contractes formatius de primer i segon any, establerts
en l’annex núm. 1, grup núm. 8, de les taules salarials vigents del Conveni col·lectiu pel sector
del comerç del metall de la província de Barcelona, a la nova normativa d’obligat compliment,
sent els seus imports per a l’any 2019 els següents:
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Continua a la pàgina següent

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer. Que el Reial Decret 1462/2018”, de 21 de desembre (BOE de 27 de desembre), fixa el
salari mínim interprofessional per a l’any 2019, en 900 EUR mensuals i en 12.600 EUR/any.

Data 22-2-2019

MANIFESTEN:
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Grup
professional
8

Categoria professional

Salari base
Euros / mes

Pagues extres
Euros / mes

Total any 2019
Euros/any

Contr. Formació 1er any

840,00

840,00

12.600,00

Contr. Formació 2on any

840,00

840,00

12.600,00

CASTELLANO
ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
DEL SECTOR DEL COMERCIO DEL METAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA PARA
LOS AÑOS 2018-2019
Asistentes

https://bop.diba.cat
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En prova de conformitat i per a constància d’aquest acord, s’aixeca la present acta, subscrita
per tots els assistents, en la ciutat i data ressenyades a l’encapçalament, a la vegada que es fa
lliurament a la secretaria del Conveni, amb l’objectiu que realitzi tots els tràmits pertinents per al
seu registre i publicació.
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Representación empresarial:
Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM):

Data 22-2-2019
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Mariano Domingo
Joan Blancafort
Carles Torne
Rosa Fiol
Daniel Salarich
Josep Lopez
Marta Marsal
Inmaculada Navarro
Marisol Morales
Paz Fiol
Josep Mª Bosch
Jesús Villacorta
Jose Luis Salido

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Representación sindical:
Federació de Serveis (CCOO):
Carlos Martinez
Rosa Mª Gamero
Miguel Moro
Antonio Lara
Josep Tauste
Marcello Carta
Pilar Barba
Alberto Sanchez
Eduard Emeterio
Esteban Sanabria y Francesc García (asesores).
FeSMC - UGT:
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Javier Iglesias
Manuel Pelayo
Sergio Pareja
Carlos Ramirez
Gerardo Fermín
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Francisco Espejo
Moisés Berruezo (asesor).
En Barcelona, siendo las 12.00 horas del día 21 de enero de 2019, se reúnen en la sede de
Unió Patronal Metal·lúrgica, UPM, los representantes empresariales y de los trabajadores de la
Comisión Paritaria del Convenio colectivo para el sector del comercio del metal de la provincia
de Barcelona, actuando como secretaria Marisol Morales.

Y que el artículo 13.5, del vigente Convenio colectivo para el sector del comercio del metal de
la provincia de Barcelona, determina que la retribución de los contratos para la formación será
la establecida en el anexo nº 1, grupo nº 8, del referido Convenio, si bien, el artículo 11.2 g) del
Estatuto de los trabajadores, establece que:
“La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje se fijará en
proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en Convenio colectivo.
En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción
al tiempo de trabajo efectivo”.
Segundo. Por tanto, atendiendo a lo establecido en el referido Estatuto de los trabajadores,
esta Comisión por unanimidad llega al siguiente,
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Primero. Que el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, (BOE de 27 de diciembre), fija el
salario mínimo interprofesional para el año 2019, en 900 EUR mensuales y en 12.600
EUR/año.
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MANIFIESTAN
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Abierta la sesión ambas partes:

Grupo
profesional
8

Categoría profesional

Salario base
Euros / mes

Pagas extras
Euros / mes

Total año 2019
Euros/año

Contr. Formación 1º año

840,00

840,00

12.600,00

Contr. Formación 2º año

840,00

840,00

12.600,00

En prueba de conformidad y para constancia de este acuerdo, se levanta la presente acta, que
es suscrita por todos los asistentes, en la ciudad y fecha reseñadas en el encabezamiento, a la
vez, que se hace entrega a la secretaria del Convenio, al objeto de que realice todos los
trámites pertinentes para su registro y publicación.

B

Barcelona, 18 de febrer de 2019
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, Eliseu Oriol Pagès

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primero. Adecuar el importe del salario para los contratos formativos de primer y segundo año,
establecidos en el anexo nº 1, grupo nº 8, de las tablas salariales vigentes del Convenio
colectivo para el sector del comercio del metal de la provincia de Barcelona, a la nueva
normativa de obligado cumplimiento, siendo sus importes para el año 2019 los siguientes:

Data 22-2-2019

ACUERDO
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