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Disposicions

DEPARTAMENT
DE TREBALL

RESOLUCIÓ
TRE/3190/2010, de 9 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de 
les taules salarials per a l’any 2009 del Pacte d’eicàcia limitada per als tallers per 
a discapacitats psíquics de Catalunya (codi de conveni núm. 7902695).

Vistes les taules salarials per a l’any 2009 del Pacte d’eficàcia limitada per als 
tallers per a discapacitats psíquics de Catalunya, subscrit per la part empresarial 
pels representants de l’Associació Empresarial d’Economia Social APPS i per la 
part social pels representants de CCOO i UGT, el 18 de juny de 2010; d’acord amb 
el que disposen els articles 1.c) del Reial decret llei 5/1979, de 26 de gener, i el 
Reial decret 2756/1979, de 23 de novembre, i de conformitat amb el que disposen 
els articles 59.5, 59.6.a) i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre; l’article 170 
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 les taules salarials per a l’any 2009 del Pacte d’efi-
càcia limitada per als tallers per a discapacitats psíquics de Catalunya (codi de 
conveni núm. 7902695) 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, 9 d’agost de 2010

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

P. A.

MONTSERRAT SEGURA I NOGUERA

Subdirectora general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
de revisió salarial sobre el Pacte d’eicàcia limitada per als tallers per a discapa-
citats psíquics de Catalunya.

Assistents:
Per la part patronal: APPS.
Per la part social: UGT i CCOO.

ACORDEN

Primer. Modificar les taules salarials per a l’any 2009 amb increments que queden 
recollits a les taules annexes que es registra:

Per l’any 2009: increment d’un 1,4% del salari base i congelació de triennis.

Perquè així consti, se signa aquesta  acta.
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Taules 2009: subsectors integrats per CET-SCAPS-STO i SOI

N=núm.; I=import.

N Cat. laboral Salari brut I I I I I
   1r Tr. 2n Tr. 3r Tr. 4t Tr. 5è Tr. i 
       següents
00 Director/a 1.933,09 133,45 95,32 57,19 19,06 19,06
01 Cap de producció 1.757,88 121,35 86,68 52,01 17,34 17,34
02 Cap de taller 1.675,21 115,65 82,60 49,56 16,52 16,52
 Cap de personal
 Cap d’administració
 Tècnic grau superior

03 Cap de secció 1.594,90 110,10 78,64 47,19 15,73 15,73
 Assistent/a social
 Tècnic grau mitjà

04 Encarregat/da 1.519,22 104,88 74,91 44,95 14,98 14,98

05 Mestre/a taller 1.447,08 99,90 71,36 42,81 14,27 14,27
 Monitor ocupacional
 Xofer de 1a

06 Ofic. 1a/Ofic. 1a adm. 1.378,36 95,15 67,97 40,78 13,59 13,59
 Xofer de 2a
 Cuiner/a

07 Ofic. 2a/Ofic. 2a adm. 1.195,59 82,54 58,95 35,37 11,79 11,79
 Ofic. serveis generals
 Responsable menjador

08 Especialista de 1a 1.026,79 70,88 50,63 30,38 10,13 10,13
 Auxiliar

09 Especialista de 2a 882,44 60,92 43,51 26,11 8,70 8,70
10 Especialista de 3a 692,66 47,82 34,16 20,49 6,83 6,83
11 Peó/ona 624,00 15,00 15,00 15,00 15,00 6,00

Taules 2009 centres STO i SOI acollits a la clàusula addicional

N=núm.; I=import.

N Cat. laboral Salari brut I I I I I
   1r Tr. 2n Tr. 3r Tr. 4t Tr. 5è Tr. i  
       següents
a) Director/a 1.765,65 121,89 87,06 52,24 17,41 17,41

b) Monitor/a 1.322,68 91,31 65,22 39,13 13,04 13,04
c) Auxiliar 1.024,62 70,73 50,52 30,31 10,10 10,10
d) Tècnic grau superior 1.765,65 121,89 87,06 52,24 17,41 17,41

e) Tècnic grau mig 1.322,68 91,31 65,22 39,13 13,04 13,04
f) Gerent 1.765,65 121,89 87,06 52,24 17,41 17,41

g) Cap d’administració 1.486,86 102,64 73,32 43,99 14,66 14,66
h) Oficial administratiu 1a 1.174,81 81,10 57,93 34,76 11,59 11,59
i) Oficial administratiu 2a 1.097,95 75,80 54,14 32,48 10,83 10,83
j) Auxiliar administratiu 1.024,62 70,73 50,52 30,31 10,10 10,10
k) Cap serveis generals 1.269,16 87,61 62,58 37,55 12,52 12,52
l) Oficial serv. generals 1.112,75 76,82 54,87 32,92 10,97 10,97
m) Auxiliar serv. generals 1.024,62 70,73 50,52 30,31 10,10 10,10

(10.256.048)
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