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RESOLUCIÓ
TIC/2391/2003, de 27 de juny, per la qual es dis-
posa el registre i la publicació de l’Acord de pròr-
roga del Conveni col·lectiu de la Cambra Arros-
sera d’Amposta per a l’any 2003 (codi de conveni
núm. TE-2/2003).

Vist el text de l’Acord de pròrroga del Con-
veni col·lectiu de la Cambra Arrossera d’Am-
posta per a l’any 2003, subscrit per les parts nego-
ciadores en data 26 de maig de 2003 i presentat
per les mateixes parts en data 27 de maig de
2003, i de conformitat amb el que estableixen
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; i els arti-
cles 11.2 i 37.4 de la Llei orgànica 4/1979, de 18
de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya,

RESOLC:

—1 Disposar el registre de l’Acord de pròrro-
ga del Conveni col·lectiu de la Cambra Arros-
sera d’Amposta per a l’any 2003 (codi de con-
veni núm. TE-2/2003) en el Registre de convenis
de la Subdirecció General d’Afers Laborals i
d’Ocupació de les Terres de l’Ebre.

—2 Disposar-ne la publicació en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió
Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tortosa, 27 de juny de 2003

JOAQUIM FERRÀS I PRATS

Subdirector general d’Afers Laborals
i d’Ocupació de les Terres de l’Ebre en funcions

ACORD
de pròrroga del Conveni col·lectiu de la Cambra
Arrossera d’Amposta per l’any 2003

Modificació dels articles 18 i 23 del Conveni
col·lectiu.

Actualització de les categories i de les taules
salarials.

Article 1
Es prorroga el Conveni col·lectiu de la Cam-

bra Arrossera d’ Amposta per a l’any 2003 (Con-
veni publicat al DOGC núm. 3321, de 6.2.2001),
essent la seva vigència des de l’1 de gener de 2003
al 31 de desembre de dos mil tres.

Article 2
A la pàgina 5, es modifica l’article 18 del Con-

veni col·lectiu, afegint el paràgraf següent:
“Totes les pagues extraordinàries es podran

prorratejar a petició prèvia del treballador i amb
l’autorització de la Cooperativa”.

Article 3
A la pàgina 7, es modifica l’article 23.2 del

Conveni col·lectiu, afegint el paràgraf següent:
“L’inici de la campanya serà variable depe-

nent de la collita de cada any. Malgrat això, amb-
dues parts acorden que la durada del període de
la campanya serà de dos mesos.

”Les hores extraordinàries realitzades en
campanya es liquidaran a la nòmina correspo-
nent al mes de la seva realització”.

Article 4
S’actualitzen les categories i els salaris per a

l’exercici 2003 d’acord amb la taula següent.

ANNEX 1

Taula salarial dels treballadors de la Cambra
Arrossera d’Amposta per a l’any 2003

C= Categoria; SM= salari base mensual; SA= salari
base anual

C SM SA
secció administració
Tècnic titulat superior .... 1466.02 21.990,30
Director ........................... 1263.67 18.955,05
Tècnic titulat ................... 1347.01 20.205,15
Cap administratiu ............. 963.34 14.450,10
Oficial 1ª administratiu .... 896.53 13.447,95
Oficial 2a administratiu .... 858.03 12.870,45
Auxiliar administratiu ...... 780.05 11.700,75

secció fàbrica

Tècnic no titulat ................ 872.86 13.092,90
Encarregat general ........... 849.50 12.742,50
Oficial primera .................. 838.45 12.576,75
Oficial segona ................... 823.62 12.354,30
Oficial tercera ................... 800.89 12.013,35
Peó ..................................... 776.26 11.643,90

ANNEX 2

Taula d’equivalència de categories

D’acord a la nova regulació de les categori-
es laborals s’estableixen les equivalències se-
güents:

Categoria anterior Categoria actual
Cap superior, Cap
primera, Cap segona .......... Cap administratiu
Encarregat secció,
taller i maquinària ........................... Oficial 1a
Maquinista, fuster,
paleta, conductor primera .............. Oficial 2a
Llister, Peó especialitzat ................. Oficial 3a
Peó fix, vigilant,
dependentes i jornaleres,
porters i ordenances,
personal neteja ........................................... Peó

(03.178.138)

RESOLUCIÓ
TIC/2392/2003, de 2 de juliol, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació de l’acord de
la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu
de treball de les Escoles d’Educació Especial de
l’Institut Municipal de Serveis Personals de
l’Ajuntament de Badalona (codi de conveni
núm. 0812411).

Vist l’acord de la Comissió Negociadora del
Conveni col·lectiu de treball de les Escoles
d’Educació Especial de l’Institut Municipal de
Serveis Personals de l’Ajuntament de Badalona
subscrit pels representants de l’empresa i dels
seus treballadors el dia 9 de maig de 2002 i de
conformitat amb el que disposen els articles 90.2
i 90.3 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 tre-
ball; l’article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de
18 de desembre de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d’oc-
tubre, sobre transferència de serveis de l’Estat
a la Generalitat de Catalunya en matèria de
mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/
1998, de 24 de desembre, de reestructuració de
les delegacions territorials del Departament de
Treball; el Decret 253/2002, de 4 de novembre,
de fusió del Departament de Treball amb el
d’Indústria, Comerç i Turisme, i el Decret 284/
2002, de 12 de novembre, de reestructuració
parcial de diversos departaments de la Genera-
litat,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’acord de la
Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de
treball de les Escoles d’Educació Especial de
l’Institut Municipal de Serveis Personals de
l’Ajuntament de Badalona (codi de conveni
núm. 0812411) al Registre de convenis de Bar-
celona de la Subdirecció General d’Afers Labo-
rals i d’Ocupació.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui
al DOGC.

Barcelona, 2 de juliol de 2003

FRANCISCA ANTOLINOS I JIMÉNEZ

Subdirectora general d’Afers Laborals
i d’Ocupació a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de la Comissió Negociadora del Conveni col·-
lectiu de les escoles d’educació especial de l’Ins-
titut Municipal de Serveis Personals de l’Ajun-
tament de Badalona

Assistents:
Fco. Daniel Arellano i Correa (secretari Co-

mitè)
Maria Silvestre Albert (vocal Comitè)
Josep M. Roig i Tutusaus (gerent de l’IMSP)
Antoni Gracia i Pastor (cap de l’Àrea de

Recursos Humans)

9 de maig de 2002, a les 9 hores

Ordre del dia:
1. Modificació del Conveni col·lectiu de les

escoles d’educació especial de l’IMSP

Desenvolupament de la sessió

El Conveni col·lectiu de les escoles d’educació
especial 1999-2000 ha estat prorrogat cada any
de manera tàcita fins a l’any 2002, segons pre-
veu l’article 2, que fa referència a la vigència del
Conveni:

“El període de vigència, a tots els efectes, és
per a 2 anys, des de l’1 de gener de 1999 fins al
31 de desembre de 2000, i quedarà, d’una ma-
nera tàcita, prorrogat d’any en any mentre que
una de les parts no el denunciï abans de la data
del seu termini.

”Tot això és sens perjudici de modificacions
o ampliacions a l’articulat de l’esmentat Conveni
que es puguin acordar en Comissió Mixta com
a conseqüència d’una negociació col·lectiva i en
el marc d’aquest...”



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3941 – 6.8.200315932

De la mateixa manera, l’any 2003 restarà
prorrogat per 1 any més, amb una única modi-
ficació que és l’article 34, que fa referència a
l’ajut a llar d’infants, i la resta del Conveni queda
igual.

S’acorda modificar l’article 34 del Conveni de
les escoles d’educació especial de l’IMSP rela-
tiu a l’ajut per a llar d’infants, a l’efecte de pro-
cedir a la inscripció i posterior publicació del
Conveni col·lectiu, de la següent manera:

“Article 34
”Ajut per a llar d’infants
”Al personal de les escoles que tingui fills

matriculats o inscrits en llars d’infants de ca-
ràcter privat, fins a l’edat d’inici de P-3, se li
abonarà una quantitat per mes i fill que es
determinarà tenint en compte el nombre de
sol·licituds i la disponibilitat pressupostària.
S’habilitarà una partida pressupostària per a
l’any 2002 de 22.055,69 euros. L’increment
d’aquest import es determinarà d’acord amb
l’índex de retribucions que fixen els pressupos-
tos generals de l’Estat.

”L’ajuda es farà efectiva durant el primer tri-
mestre de l’any. Prèviament es farà pública,
durant 10 dies, la relació de les sol·licituds pre-
sentades i l’ajut proposat per fer les reclamacions
oportunes.

”El termini de presentació de les sol·licituds,
d’acord amb el document i els requisits previstos,
és de l’1 de desembre al 15 de gener de l’any
següent. Un cop finalitzat aquest termini no s’ac-
ceptarà cap altra petició.

”La fórmula utilitzada per a l’adjudicació de
les ajudes serà proporcional en funció del nom-
bre de sol·licituds presentades. A partir de l’any
2003 el màxim serà de 33,06 euros mensuals per
sol·licitud i l’import mínim, de 21,04 euros.

”Les sol·licituds s’hauran de presentar a
l’Àrea de Recursos Humans.

”En cas que les sol·licituds presentades per
aquest concepte no superin la quantitat inicial-
ment prevista per a ajuts per a la llar d’infants,
la diferència serà incorporada al fons per a la
formació individual o a qualsevol altre concepte
de caràcter social que la Comissió Mixta deci-
deixi”.

Sense cap altre tema a tractar s’aixeca la ses-
sió.

(03.183.075)

RESOLUCIÓ
TIC/2393/2003, de 7 de juliol, per la qual es dis-
posa el registre i la publicació de l’Acord de la re-
visió salarial del Conveni col·lectiu de treball de
sector de la fruita seca de la província de Tarra-
gona per als anys 2003-2004 (codi de conveni
núm. 4300515).

Vist el text de l’Acord de la revisió salarial del
Conveni col·lectiu de treball de sector de la fruita
seca, subscrit per les parts negociadores en data
19 de juny de 2003 i presentat en aquesta oficina
per les mateixes parts en data 1 de juliol de 2003,
i de conformitat amb el que estableixen l’arti-
cle 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, i els articles
11.2 i 37.4 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de

desembre, de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya, i la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril,
de delegació de competències en matèria de
relacions laborals al Registre de Tarragona de
convenis de la Subdirecció General d’Afers
Laborals i d’Ocupació (DOGC núm. 3642, de
24 de maig de 2002),

RESOLC:

—1 Disposar el registre de l’Acord de la re-
visió salarial del Conveni col·lectiu de treball
de sector de la fruita seca, de la província de
Tarragona, per als anys 2003-2004 (codi de con-
veni núm. 4300515), en el Registre de conve-
nis de la Subdirecció General d’Afers Laborals
i d’Ocupació de Tarragona.

—2 Disposar-ne la publicació al Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió
Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 7 de juliol de 2003

MONTSERRAT GÜELL I ANGLÈS

Subdirectora general d’Afers Laborals
i d’Ocupació en funcions

Traducció del text original signat per les parts

ACORD
de la taula salarial del Conveni col·lectiu de treball
del sector de la fruita seca de la província de
Tarragona.

Representació empresarial:
Sr. Anton Borràs (Grexavall)
Sr. Joan Escoda
Sra. Carolina Albandea (Borges, SA)

Assessor:
Sr. Alberto Lleixà Verge.

Assessors:
Sr. José Barceló Gazulla (USOC).
Sra. Pastori Roldán (CC.OO).
Sr. Manuel León (CC.OO).

A Reus (Tarragona), 19 de juny de 2003 i
essent les 11 hores compareixen les persones al
marge relacionades en qualitat de membres de
la Comissió Deliberant que han negociat el
Conveni provincial de fruits secs pel període de
1 de juny de 2001 a 31 de maig de 2004.

L’objecte de la reunió és donar lectura, apro-
vació i signatura, si escau, de la nova taula sa-
larial corresponent al període d’1 de juny de
2003 a 31 de maig de 2004, com a conseqüència
dels acords aconseguits a la negociació.

Un cop acarades les noves taules salarials és
dóna la seva conformitat i es signen a continu-
ació.

Una vegada es té recollida tota la documen-
tació cal continuar amb totes les actuacions de
registre, dipòsit i remissió al B.O.P. per a la seva
publicació, d’acord amb el que estableix el Reial
decret llei 1040/81.

Es donen les negociacions per acabades, i
s’aixeca la reunió a les 12 hores del dia més
amunt indicat.

S=Salari base; T=Plus transport; C=Plus conveni

Categories S T C Total

Personal administratiu (Mensual)
Cap de 1a. .................... 469,60 16,49 681,32 1.167,41
Cap de 2a. .................... 469,60 16,49 640,44 1.126,54
Oficial de 1a. ............... 469,60 16,49 557,79 1.043,89
Oficial de 2a. ............... 464,83 16,49 521,93 1.003,25
Auxiliar ....................... 464,83 16,49 275,29 756,61
Aspirant 18a. ............... 464,83 16,49 139,93 621,25
Aspirant 16 i 17 anys .. 340,68 16,49 124,25 481,43

Aprenents i marmitons
De 16 i 17 anys ............ 353,52 16,49 111,45 481,46

Personal obrer:
Grup professional 1 ...... 15,49 0,56 21,36 37,40
Grup professional 2 ...... 15,49 0,56 17,75 33,79
Grup professional 3 ...... 15,49 0,56 17,09 33,13
Grup professional 4 ...... 15,49 0,56 10,09 26,14
Grup professional 5 ...... 15,49 0,56 12,91 28,96
Grup professional 6 ...... 15,59 0,56 3,64 19,79

D’acord amb allò previst en l’article 14 del
Conveni col·lectiu, el personal eventual i de
campanya ha de percebre el sou base incremen-
tat en un 15% i la resta de conceptes segons la
taula.

Plus transport (article 11) 16,49

Dietes (article 19) 38,33 Dieta completa

18,47 Mitja dieta

Roba treball (article 20) 57,67

Assegurança (article 29) 19.258,27

Jubilació anticipada
(article 30) 2.159,42 60 anys

2.073,02 61 anys

1.986,65 62 anys

1.900,26 63 anys

1.813,89 64 anys

(03.190.017)

RESOLUCIÓ
TIC/2394/2003, de 9 de juliol, per la qual es dis-
posa el registre i la publicació del Conveni col·-
lectiu de treball de sector de les indústries de
l’oli i els seus derivats de la província de Tarra-
gona per a l’any 2003 (codi de conveni núm.
4300385).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball
de sector de les indústries de l’oli i els seus de-
rivats de la província de Tarragona per a l’any
2003, subscrit per les parts negociadores en data
26 de maig de 2003 i presentat en aquesta ofi-
cina per les mateixes parts en data 10 de juny
de 2003, i de d’acord amb el que estableixen
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;
els articles 11.2 i 37.4 de la Llei orgànica 4/1979,
de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya; i la Resolució TRE/1398/2002,
de 30 d’abril, de delegació de competències en
matèria de relacions laborals al Registre de
convenis de Tarragona de la Subdirecció Ge-
neral d’Afers Laborals i d’Ocupació (DOGC
núm. 3642, de 24.5.2002),


