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RESOLUCIÓ
TRE/1893/2009, de 22 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’acord sobre modiicacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic del 
personal laboral de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni 7900692).

Vist el text de l’acord sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu 
únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, subscrit pels representants 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i pels representants de CCOO, 
UGT i IAC, el 31 de març de 2009, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 
del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 
de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; i l’article 170.1.e) 
i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’acord sobre modificacions al text articulat del VI 
Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya (codi 
de conveni 7900692) al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions 
Laborals.

—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 del Conveni.

Barcelona, 22 de maig de 2009

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu únic per al personal laboral 
de la Generalitat de Catalunya relatiu a modiicacions al text articulat i taula 
salarial per a 2009

De conformitat amb el que estableixen els articles 28 i 12b del VI Conveni únic,

ACORDEN

1. Donar publicitat a l’increment salarial corresponent a l’any 2009 pactat per 
aquesta Comissió Negociadora en la seva reunió de data 31 de març de 2009 i que 
es transcriu literalment a continuació:

Acord de 31 de març de 2009:
Reunida la Comissió negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de 

Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i en compliment del 
que disposen els apartats g) i h) de l’article 28 d’aquest conveni,

Acorden:
1 Que l’increment salarial per a l’any 2009 per al personal inclòs en l’àmbit 

d’aplicació d’aquest Conveni col·lectiu, serà d’un 3% distribuït de forma proporcional 
entre tots els conceptes retributius.
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2 Aquest increment es farà efectiu en la nòmina del mes d’abril de 2009 amb 
efectes retroactius a 1 de gener de 2009.

Amb aquest acord les parts donen per finalitzada la negociació corresponent 
a l’exercici 2009 de les condicions retributives del personal laboral al servei de 
l’Administració de la Generalitat.

Les taules retributives per al personal laboral resultants de l’aplicació d’aquest acord de 
revisió salarial per a l’any 2009 són les que s’adjunten a aquesta acta com a Annex 1.

2. Modificar el text del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Ge-
neralitat de Catalunya. Les modificacions acordades consten en l’Annex 2 d’aquesta 
acta i tindran efectes econòmics d’1 de gener de 2009.

3. Procedir d’acord amb l’establert a l’article 90, 2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels treballadors, 
i en el Reial Decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de Convenis 
col·lectius de treball.

VI Conveni únic del personal laboral

ANNEX 1

Taula de retribucions per a l’any 2009

Increment 3% sobre retribucions 2008

Article 29
Retribucions bàsiques

 Sou base C. grup Total
Subgrup mensual anual mensual anual mensual anual
A1 1.935,36 27.095,04 240,09 2.881,08 2.175,45 29.976,12
A2 1.795,73 25.140,22 240,09 2.881,08 2.035,82 28.021,30
A3 1.679,41 23.511,74 240,09 2.881,08 1.919,50 26.392,82
B1 1.626,54 22.771,56 213,48 2.561,76 1.840,02 25.333,32
C1 1.401,33 19.618,62 150,26 1.803,12 1.551,59 21.421,74
C2 1.275,93 17.863,02 150,26 1.803,12 1.426,19 19.666,14
D1 1.179,99 16.519,86 122,44 1.469,28 1.302,43 17.989,14
D2 1.140,36 15.965,04 122,44 1.469,28 1.262,80 17.434,32
E 1.090,63 15.268,82 119,58 1.434,96 1.210,21 16.703,78

Article 29.2
Complement de grup dels EAPS

Import del C. de grup dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica 
anterior al I Conveni únic.

Mensual: 273,89
Anual: 3.286,68

Article 29.3
Complement de conveni

Aquest complement s’incrementa en un 3% sobre 2008.

Article 30
Complement d’antiguitat (triennis)

 Triennis
Grup mensual anual
A 51,84 725,76
B 47,03 658,42
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 Triennis
Grup mensual anual
C 42,21 590,94
D 37,41 523,74
E 32,57 455,98

El complement personal d’antiguitat  
s’incrementa en un 3% sobre 2008.

Imports en Euros

Article 32
Plus de diumenges i festius

 Complement per festiu treballat
 Horari de Horari de Horari de
Grup menys de 5 hores 5 a 9 hores més de 9 hores
A 72,56 95,27 125,02
B 63,49 83,37 113,10
C 54,43 71,47 95,27
D 45,37 59,58 83,37
E 40,83 53,62 71,47

Article 34
Plus de rotació de torns

 Plus mensual
Grup A B C
A 623,21 501,66 380,05
B 516,86 410,44 304,08
C 463,67 364,87 266,07
D 380,05 288,90 197,67
E 349,64 258,51 167,31

A - Torns rotatius durant les 24 hores del dia, inclosos 
   festius i diumenges
B - Torns rotatius que incloguin diumenges i festius o nocturnitat
C - Torns rotatius que incloguin el matí i la tarda

Article 35
Complement de penositat, toxicitat i perillositat

Article 35.2
Import a percebre per dia treballat: 8,23
Imports en Euros

Article 36
Complement de comandament - (I)

 Mensual Anual

DEPARTAMENT DE JUSTíCIA

Centres DG Justícia juvenil

Director/a
Centres A ............................................ 1.803,62 21.643,44
Centres B ............................................. 1.392,34 16.708,08

Subdirector/a
Centres A .............................................1.103,36 13.240,32
Centres B ................................................ 858,79 10.305,48
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 Mensual Anual

Coordinador/a -B1-
Centres A ............................................... 869,64 10.435,68
Centres B ................................................ 753,23 9.038,76
Coordinador/a de medi obert..................711,22 8.534,64
Delegat/ada de recursos ......................... 469,98 5.639,76

Centres penitenciaris

Coordinador/a àrea sanitària
Centres 1a especial ............................. 2.034,87 24.418,44
Centres 1a ............................................ 1.999,38 23.992,56
Centres 2a.............................................1.818,31 21.819,72

Cap d’infermeria
Centres 1a especial ............................. 1.540,15 18.481,80
Centres 1a ............................................ 1.540,15 18.481,80
Centres 2a............................................ 1.400,64 16.807,68

Coordinador/a monitors de 
formació ocupacional B1 ....................... 463,50 5.562,00

Dinamització lingüística

Coordinador/a general de
dinamització lingüística ........................ 790,03 9.480,36
Coordinador/a de dinamització
lingüística de Barcelona ciutat
i comarques .............................................575,32 6.903,84
Coordinador/a de dinamització
lingüística de Girona, Lleida
i Tarragona ..............................................427,85 5.134,20

Institut de medicina legal

Coordinador/a tècnic especialista
en patologia forense ............................... 286,06 3.432,72

DEPARTAMENT D’INTERIOR,  
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

DG prevenció, extinció d’incendis i salvament

Responsable equip d’oficials 1a
- prevenció activa forestal .......................114,95 1.379,40
Cap de sala de gestió d’emergències .....940,25 11.283,00
Cap unitat grup emergències
mèdiques ..............................................1.876,71 22.520,52

Servei català del trànsit

Coordinador/a seguretat viària
i mobilitat ............................................... 956,68 11.480,16
Responsable gestió del trànsit ............... 956,68 11.480,16

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA

Coordinador/a d’equip
dinamització lingüística ........................284,28 3.411,36
Responsable d’equip
dinamització lingüística ........................ 189,54 2.274,48

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ  
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Delegat/ada de zona ...............................606,46 7.277,52
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 Mensual Anual
Administrador/a casal d’avis, club
d’avis i casal gent gran (Grups B i C)
i responsable........................................... 184,65 2.215,80

Cases del mar amb hostatgeria
Responsable d’equipament cívic
polivalent ................................................ 184,65 2.215,80

DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

Coordinador/a assistencial
(Diplomat infermeria grup B) ............... 699,63 8.395,56
Complement funcions coordinació
assistencial (A2 i A3) ............................. 699,63 8.395,56

Direcció de centres:
a) Director/a centre residencial
ICASS (grups A i B) ........................... 1.560,49 18.725,88
b) Director/a centre d’atenció a
disminuïts (CAD i CAE) (grups A i B) .404,03 4.848,36
c) Coordinador/a d’equips de
valoració i orientació ............................. 184,65 2.215,80

Centres DG atenció a la infància i l’adolescència

Director/a
Centres A adolescència i joventut .......1.537,66 18.451,92
Centres A infància i adolescència .......1.515,25 18.183,00
Centres B adolescència i joventut .......1.201,99 14.423,88
Centres B infància i adolescència ....... 1.179,61 14.155,32

Subdirector/a
Centres A adolescència i joventut ......... 832,78 9.993,36
Centres A infància i adolescència ..........810,42 9.725,04
Centres B adolescència i joventut .........664,97 7.979,64
Centres B infància i adolescència .........642,57 7.710,84

Coordinador/a -B1-
Centres A adolescència i joventut ......... 660,32 7.923,84
Centres A infància i adolescència ......... 637,90 7.654,80
Centres B adolescència i joventut .........606,04 7.272,48
Centres B infància i adolescència ......... 583,64 7.003,68
Coordinador/a de medi obert................. 696,48 8.357,76
Coordinador/a comunitats
infantils i juvenils ...................................791,62 9.499,44
Delegat/ada de recursos ......................... 469,98 5.639,76

Imports en Euros

Article 36
Complement de comandament - (II)

 Mensual Anual

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Llars d’infants

Director/a B1 educador ...........................525,51 6.306,12
Director/a A3 adaptació .........................437,25 5.247,00

Centres docents

Director/a de serveis educatius ..............176,49 2.117,88
Adjunt/a director/a CREDA .................... 62,63 751,56
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 Mensual Anual
Director/a residència – Internat
CET Tarragona ...................................... 748,87 8.986,44
Cap col·legi CET Tarragona .................... 79,46 953,52

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,  
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

Centres i escoles de capacitació agrària

Director/a d’escola de capacitació
agrària .................................................... 404,03 4.848,36
Director/a de centre de capacitació
agrària .................................................... 404,03 4.848,36
Cap d’estudis .......................................... 242,45 2.909,40
Secretari/ària administrador ................. 242,45 2.909,40
Orientador/a escolar
i cap d’explotació ................................... 105,09 1.261,08
Cap de residència ................................... 268,18 3.218,16
Gerent d’escola de capacitació
agrària .................................................... 404,03 4.848,36

INCAVI

Responsable àrea control, asseg.
i foment qualitat de vins i caves .............377,91 4.534,92

DEPARTAMENT DE TREBALL

Residències de temps lliure

B1 - Director/a de residència
Les ........................................................1.407,82 16.893,84
Llançà .................................................. 1.308,32 15.699,84
Tarragona .............................................1.817,28 21.807,36

A2 - Director/a de residència
Les ........................................................1.150,88 13.810,56
Llançà ...................................................1.051,37 12.616,44
Tarragona ............................................ 1.560,32 18.723,84

A3 - Sots-director/a
de residència ........................................... 848,69 10.184,28

A3 - Cap de cuina
Tarragona ............................................... 978,98 11.747,76
Les ...........................................................739,21 8.870,52
Llançà ......................................................479,57 5.754,84

Director/a unitats promoció
i desenvolupament (UPD) ..................... 472,03 5.664,36

DEPARTAMENT DE CULTURA 
I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Coordinador/a d’equip suport
cultural ....................................................379,03 4.548,36
Responsable d’equip suport cultural ......142,16 1.705,92

Biblioteca de Catalunya

Coordinador/a processos
bibliogràfics .........................................1.399,83 16.797,96
Responsable de gestió
administrativa .........................................581,75 6.981,00
Responsable processos bibliogràfics .....455,12 5.461,44
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 Mensual Anual

DEPARTAMENT DE POLíTICA TERRITORIAL 
I OBRES PÚBLIQUES

Coordinador/a general de
conservació i explotació .........................113,75 1.365,00
Coordinador/a de conservació................. 56,92 683,04
Encarregat/ada - C1
(Parc carreteres reordenat) .................... 142,66 1.711,92
Cap d’equip - C2
(Parc carreteres reordenat) .......................95,12 1.141,44
Cap de sala centre control
trànsit de Vic ..........................................940,25 11.283,00

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

Director/a-conservador/a
Parc natural La Garrotxa .....................1.898,77 22.785,24
Cap de sala xarxa de comunicacions .... 286,91 3.442,92

DEPARTAMENT DE SALUT

Informàtics de l’ICS

A1 Comandament ciutats sanitàries ...2.115,96 25.391,52
A2 Comandament ciutats sanitàries ...2.273,16 27.277,92
A1 Comandament grans
estructures sanitàries ............................. 766,55 9.198,60
A2 Comandament grans estructures
sanitàries .................................................923,75 11.085,00
A1 Comandament petites estructures ....571,05 6.852,60
A2 Comandament petites estructures ..728,27 8.739,24
A1 Coordinador de projectes ................ 190,68 2.288,16
A2 Coordinador de projectes .................347,85 4.174,20

ICS - Atenció primària

Responsable de gestió ............................ 474,89 5.698,68
Responsable d’àrea .................................381,63 4.579,56

ALTRES COMPLEMENTS DE COMANDAMENT

Cap 1a manteniment - C1 ...................... 549,98 6.599,76
Cap 2a manteniment - C1 .......................414,27 4.971,24
Cap 2a cuiner - C1 ..................................414,27 4.971,24
Encarregat/ada - D1 ............................... 286,06 3.432,72
Cap d’equip - D1 .....................................139,78 1.677,36

Imports en Euros

Complements de lloc de treball (articles 37 a 41) - (I)

 Mensual Anual

DEPARTAMENT DE JUSTíCIA

Centres penitenciaris

Complement lloc interior dels
centres penitenciaris - grup 1 .................327,67 3.932,04
Complement lloc interior dels
centres penitenciaris - grup 2 ................ 270,37 3.244,44
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Personal sanitari de centres penitenciaris

Complement assistència continuada
Metge/essa - presència física ................. 778,38 9.340,56
Metges/essa - localització .......................665,74 7.988,88
Diplomat/ada en  
infermeria - centres A ............................ 560,71 6.728,52
Diplomat/ada en  
infermeria - centres B ............................ 309,68 3.716,16

Complement de major dedicació
Metge/essa - localització ........................375,85 4.510,20
Diplomat/ada en  
infermeria - centres B ............................ 268,48 3.221,76

Complement de personal sanitari centres penitenciaris
Metge/essa .............................................. 324,27 3.891,24
Diplomat/ada en infermeria .................. 223,32 2.679,84
Auxiliars sanitaris ................................... 96,38 1.156,56

Personal mèdic  
centres DG justícia juvenil .................... 827,29 9.927,48

Centres de DG justícia juvenil

Centres A ............................................... 266,87 3.202,44
Centres B ................................................ 212,58 2.550,96
Funcions educatives centres A
(règim tancat) ......................................... 461,50 5.538,00
Funcions educatives centres B
(règim semiobert) ................................... 345,08 4.140,96
Administrador/a centres A ....................402,49 4.829,88
Administrador/a centres B .................... 348,19 4.178,28

Medi obert (DG justícia juvenil)

Tècnic/a medi obert (A1) ....................... 127,92 1.535,04
Diplomat/ada treball social ................... 127,92 1.535,04
Educador/a social ................................... 297,92 3.575,04

Tècnic/a especialista patologia
forense .................................................... 298,37 3.580,44

DEPARTAMENT D’INTERIOR,  
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

DG prevenció, extinció d’incendis i salvament

Tècnic/a especialista en manteniment
d’helicòpters ............................................510,07 6.120,84
Oficial 1a prevenció activa forestal
(EPAF) ................................................... 344,77 4.137,24
Metge/essa grup emergències mèdiques
(A-1) .........................................................538,18 6.458,16

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,  
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

Complement de capacitació agrària

Professor/a grup A i B ............................151,01 1.812,12

Compl. consolid. i actualitz.  
pers. docent escoles centre capac. agrària
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Unitat de consolidació  
i actualització 1 .........................................75,16 901,92
Unitat de consolidació  
i actualització 2 ........................................ 86,05 1.032,60
Unitat de consolidació  
i actualització 3 ...................................... 104,41 1.252,92
Unitat de consolidació  
i actualització 4 ...................................... 125,04 1.500,48
Unitat de consolidació  
i actualització 5 ...................................... 138,96 1.667,52

Complement de capacitació nautico-pesquera

Professor/a grup A ................................... 90,41 1.084,92
Professor/a grup B ....................................53,18 638,16

INCAVI

Compl. control, asseg. i fom. qualitat
vins i caves ............................................. 326,87 3.922,44

DEPARTAMENT DE CULTURA 
I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Biblioteca de Catalunya

Responsable de gestió de material
bibliogràfic ..............................................174,00 2.088,00
Responsable d’àrees específiques ......... 365,08 4.380,96
Responsable de gestió específica ...........141,81 1.701,72
Responsable de consergeria .................. 253,51 3.042,12
Responsable de subalterns de tarda .......110,06 1.320,72

Museu d’Arqueologia de Catalunya

Investigador/a ......................................... 573,45 6.881,40

DEPARTAMENT DE TREBALL

Oficines de treball de la Generalitat

Auxiliar administratiu D1 ....................... 84,74 1.016,88
Tècnic/a administratiu/va C1 .................. 84,74 1.016,88
Administratiu/va C2 ................................ 84,74 1.016,88

Imports en Euros

Complements de lloc de treball (articles 37 a 41) - (II)

 Mensual Anual

DEPARTAMENT DE SALUT

Tècnic/a de gestió i adm.
sanitària - Metge/essa avaluador/a ......1.582,73 18.992,76
Tècnic/a de gestió i adm. sanitària (ICS) 1.582,73 18.992,76
Guàrdies mensafòniques informàtics
hospital (ICS) ......................................... 379,82 4.557,84

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

Complement de guardes de reserves

Guarda major ..........................................409,76 4.917,12
Guarda 1a reserva de fauna ................... 362,46 4.349,52
Guarda reserva de fauna .........................315,27 3.783,24
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DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

Complement serveis atenció precoç ..... 162,94 1.955,28

Centres de DG atenció a la infància i l’adolescència

Centres A ................................................215,38 2.584,56
Centres B .................................................161,09 1.933,08
Centres A(funcions educatives)- 
adolescència i joventut ........................... 399,36 4.792,32
Centres A(funcions educatives)- 
infància i adolescència ........................... 376,94 4.523,28
Centres B(funcions educativ.)- 
adolescència i joventut ........................... 345,08 4.140,96
Centres B(funcions educatives)- 
infància i adolescència ........................... 322,68 3.872,16

Complement de medi obert  
(DG atenció a la infància i adolescència)

Educador/a social ................................... 275,53 3.306,36

Complement centre d’atenció especialitzada Can Ruti

Tècnic/a centre disminuïts psíquics
i diplomat/ada en infermeria ..................527,78 6.333,36
Resta categories professionals ............... 162,93 1.955,16

Complement assist. atenció directa  
centres residencials ICASS

Metge/essa i diplomat/ada infermeria ....193,75 2.325,00
Auxiliar geriatria, auxiliar sanitari/a,
treball. familiar, aux. educ. especial ......116,25 1.395,00

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

Director/a del Parc natural
de la Muntanya de Montserrat............ 1.372,36 16.468,32
Guarda del patronat de la Muntanya
de Montserrat ........................................... 60,90 730,80

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA

INEFC

Personal manteniment instal·lacions
esportives ............................................... 150,69 1.808,28

CC Esport

Metge/essa especialitat medicina de
l’educació física i l’esport ...................... 354,43 4.253,16

DEPARTAMENT DE POLíTICA TERRITORIAL  
I OBRES PÚBLIQUES

Complement de parc de carreteres ........ 133,60 1.603,20
Complement de viabilitat viària  
o atenció continuada (parcs reordenats)
Encarregat/ada i cap d’equip ................... 25,21 302,52
Resta de personal ......................................21,62 259,44
Complement de viabilitat hivernal
Parc d’Esterri / Vielha (4 mesos/any) .... 234,45 2.813,40
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SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Metge/essa - especialitat de medicina
en el treball ............................................. 354,43 4.253,16
Diplomat/ada en infermeria – especialitat
de medicina en el treball ........................ 354,43 4.253,16

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Especialista d’ensenyaments  
de música ............................................ 1.884,68 22.616,16

Centres docents

Complement singular docent  
de serveis educatius ............................... 324,39 3.892,68
Complement singular
docent - logopeda CREDA .................... 182,65 2.191,80
Complement singular serveis  
educatius - assis. social,  
fisioterapeuta  i audioprotesista ............ 242,42 2.909,04

Comp. tasques docents  en centres  educatius
Professor/a grup A ..................................288,17 3.458,04
Professor/a grup B ................................. 307,53 3.690,36

Complement personal de cuina  
llar d’infants D-1 .....................................161,46 1.937,52

Imports en Euros

DEPARTAMENT DE JUSTíCIA

Guàrdies de presència física  
personal sanitari penitenciari

Metge/essa .............................................. 412,00 Eur/Guàrdia
Diplomat/ada en infermeria -  
Centres A ............................................... 309,00 Eur/Guàrdia

Guàrdies de localització per assessorament tècnic  
de menors (DG Justícia juvenil)

Personal tècnic/a .................................... 160,04 Eur/Guàrdia

Guàrdies de localització pèrits judicials

Guàrdia de dilluns a divendres
(dies laborables) ..................................... 193,29 Eur/Guàrdia
Guàrdia de dilluns a divendres
(amb 1 festiu intersetmanal) ...................291,59 Eur/Guàrdia
Guàrdia de dilluns a divendres
(amb 2 festiu intersetmanal) ...................389,91 Eur/Guàrdia
Guàrdia de cap de setmana
(dissabte i diumenge) ............................. 244,13 Eur/Guàrdia

Complement presència efectiva
centres penitenciaris ............................. 123,60 Eur/Mes
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Article 43
Hores extraordinàries

 Import  Import Hora  
 Hora nocturna 
Grup normal i/o festiva
A ............................................................... 21,40 26,73
B ................................................................17,33 21,59
C ................................................................ 17,18 21,46
D ............................................................... 14,25 17,77
E ................................................................ 12,19 15,23

Imports en Euros

ANNEX 1

Xofers dels serveis de representació

 Import
Hora extraordinària diürna Hora ordinària
Hora extraordinària nocturna 18,98
Hora extra en festius oficials o diumenges 23,49
Compensació per disponibilitat 12,59

Complement de lloc
Component general 676,48 Mensual
Localització cap de setmana i festiu 113,30 Dia
Major dedicació 22,30 Hora

ANNEX 3

EA de difusió cultural

  Import Període
2.1 Ordenació jornada laboral (1).....................3.789,44 Anual
2.2 Descans setmanal 

(per treball en diumenges) .............................. 94,82 Mensual
2.4 Retribució d’eventuals 

a) Tècnics C1 .................................................. 94,82 Diari
 b) Auxiliars oficials de 1a D1 ........................ 69,80 Diari
2.5 Menyscapte de diners ......................................26,13 Mensual
2.6 Bolos
 a) Bolo normal ................................................37,25 Diari
 b) Bolo intensiu ............................................ 120,95 Diari
 Personal eventual
 a) Bolo normal personal eventual ............... 104,30 Diari
 b) Bolo intensiu personal eventual .............. 208,52 Diari

Complement de lloc de treball mensual anual
Coordinador/a centres d’espectacles .................... 852,67 10.232,04
Director/a tècnic teatre ..........................................710,57 8.526,84
Responsable comptabilitat financera .................. 663,21 7.958,52
Assessor/a legal .................................................... 663,21 7.958,52
Coordinador/a àrea tècnica d’espectacles ............ 568,46 6.821,52
Administrador/a centres d’espectacles ................ 426,36 5.116,32
Responsable tècnic d’espectacles ........................ 426,36 5.116,32
Responsable sala espectacles ................................189,54 2.274,48

(1) Podrà ser aplicat al personal de tramoia, al servei de l’escena o de 
producció.
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ANNEX 4

Departament de Treball

Experts en formació ocupacional
Grup I ........................................35,29 Eur/hora
Grup II .......................................32,93 Eur/hora
Grup III .....................................29,29 Eur/hora

ANNEX 6

Professorat de L’INEFC

  mensual anual
Director/a de centre ............................................1.173,87 14.086,44
Sotsdirector/a de centre .........................................989,73 11.876,76
Cap de departament ...............................................497,30 5.967,60
Encarregat/ada de curs ............................................85,43 1.025,16
Director/a-coordinador/a
projectes institucionals ..........................................497,30 5.967,60
Director/a-coordinador/a
projectes acadèmics .............................................. 348,12 4.177,44
Director/a-coordinador/a
projectes organitzatius ......................................... 248,72 2.984,64
Professor/a..............................................................740,51 8.886,12
Catedràtic/a (complement incompatible amb
professor i encarregat de curs) ...........................1.375,49 16.505,88
Tram docent ........................................................... 111,01 1.332,12

Imports en Euros

ANNEX 9

E. A. Diari oicial i publicacions de la Generalitat de Catalunya

  Mensual Anual
Complements de comandament
Cap d’àrea ..............................................................861,08 10.332,96
Cap unitat de comptabilitat i gestió
administrativa de publicacions ............................ 807,27 9.687,24
Cap unitats operatives .......................................... 430,54 5.166,48
Cap llibreria Barcelona ........................................ 754,30 9.051,60
Cap d’altres llibreries ............................................ 624,29 7.491,48
Cap d’unitats bàsiques ...........................................247,57 2.970,84
Responsable de sistemes i comunicacions ...........247,57 2.970,84
Responsable d’unitats de suport a la gestió ..........161,46 1.937,52

Complements de lloc de treball
Tècnic/a lingüista ................................................. 182,98 2.195,76
Tècnic/a preimpressió i producció ....................... 182,98 2.195,76
Tècnic/a edició i disseny ....................................... 182,98 2.195,76
Comercial de llibreria ............................................150,69 1.808,28
Personal magatzem editorial .................................129,17 1.550,04

Imports en Euros

ANNEX 2

Modiicacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya 
del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

1. S’incorpora a l’article 20.3 la categoria professional de Tècnic/a especialista-
inspector de ports i costes (grup professional C-1).
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2. Se’n modifica l’article 40 apartat 5, que queda redactat de la següent manera:
“40.5 Complement assistencial d’atenció directa de centres residencials de 

l’ICASS
Es reconeix aquest complement per als metges, diplomats/des en infermeria, 

fisioterapeutes, auxiliars de geriatria, auxiliars sanitari/es, treballadors/es familiars 
i auxiliars d’educació especial adscrits als centres residencials de l’ICASS i en el 
Centre d’atenció especialitzada Oralia.

  Import Import 
  mensual anual

Metges, diplomats
en infermeria i fisioterapeutes ............................. 270,99 3.251,88
Aux. geriatria, aux. sanitaris/es
treballadors/es familiars i aux.
d’educació especial ............................................... 162,60 1.951,20”

Aquest complement tindrà efectes econòmics retroactius a 1 de gener de 2009.
La despesa que genera l’increment d’aquest complement es sufragarà amb la 

disminució de les hores extres realitzades pel personal laboral al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat sotmès al VI Conveni únic, per garantir que la massa 
salarial no tingui un increment superior al 3%.

3. Es modifica l’annex 7 del conveni amb la incorporació de la categoria profes-
sional de tècnic/a especialista-inspector de ports i costes en l’àrea de manteniment, 
oficis i serveis tècnics.

8. Es modifica l’annex 8 del VI Conveni únic amb la inclusió de la següent definició 
de la categoria professional de tècnic/a especialista-inspector de ports i costes:

“És aquell treballador que realitza les funcions següents:
Realitza la inspecció i vigilància del domini públic marítim terrestre i de les seves 

zones de servitud de trànsit, protecció i accés al mar; realitza la inspecció i vigilància 
del compliment dels corresponents títols concessionals en domini públic marítim 
terrestre i portuari; realitza la inspecció i vigilància de les obres i actuacions a les 
zones de servitud; elabora informes sobre les propostes d’ocupació del domini públic 
marítim terrestre; elabora informes sobre l’evolució de la línia de costa.”

(09.142.147)
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