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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/2313/2008, d’1 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del 
Pacte d’eicàcia limitada per als tallers per a discapacitats psíquics de Catalunya, 
per als anys 2006-2008 (codi de conveni núm. 7900805).

Vist el text del Pacte d’eicàcia limitada per als tallers per a discapacitats psíquics 
de Catalunya, per als anys 2006-2008, subscrit per la part empresarial pels represen-
tants d’APPS i per la part social pels representants de CCOO el 24 d’abril de 2008, i 
dipositat en virtut del que estableixen 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, 
i 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 del Pacte d’eicàcia limitada per als tallers per a 
discapacitats psíquics de Catalunya, per als anys 2006-2008 (codi de conveni 
núm. 7900805), al Registre de convenis de la Direcció general de Relacions 
Laborals.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oicial de la Generalitat 
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notiiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Barcelona, 1 de juliol de 2008

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORDS:

APPS i CCOO acorden:

1. Signar l’acord de reestructuració del sector conjuntament amb les taules tal 
com s’havia proposat a la convocatòria.

2. Que el nou conveni roman en els mateixos termes del VII conveni de tallers per 
a disminuïts psíquics de Catalunya publicat al DOGC del 09/11/05, amb l’excepció 
de l’article 4 sobre vigència i duració que quedarà de la següent manera:

Aquest conveni serà normatiu i vinculant des de l’1 de gener de 2006. La seva 
durada serà de tres anys, es a dir que inalitzarà a 31 de desembre de 2008 i es pror-
rogarà successivament llevat que se’n faci denúncia per una de les parts.

Els articles normatius d’aquest conveni restaran vigents des de la denúncia del 
present ins a la signatura del proper, no obstant això, haurà una revisió anyal de 
les taules salarials on es ixaran les retribucions de cada any.

Tanmateix es modiiquen les taules salarials per a l’any 2006-2007 i 2008 amb 
els següents increments acordats que queden recollits a les taules annexes que es 
registra:

Per l’any 2006 : increment d’un 4,3% a salari base i triennis.
Per l’any 2007 : increment d’un 2,8% a salari base i triennis.
Per l’any 2008 : increment d’un 4,3% a salari base i triennis.
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TAULES 2006: SUBSECTORS INTEGRATS PER CET-SCAPS -STO I SOI

N=Núm.; CL=Categoria laboral; SB=Salari brut; IM-1=Import 1r. trien.; IM-2=Import 2n. trien.; 
IM-3=Import 3er. trien.; IM-4=Import 4t. trien.;  IM-5=Import 5è. trien. i següents

N CL SB IM-1 IM-2 IM-3 IM-4 IM-5
00 Director/a ......................... 1.778,02 124,46 88,90 53,34 17,78 17,78
01 Cap de producció ............. 1.616,87 113,18 80,84 48,51 16,17 16,17
02 Cap de taller .....................1.540,83 107,86 77,04 46,22 15,41 15,41
 Cap de personal
 Cap d’administ.
 Tècnic grau sup.
03 Cap de secció ...................1.466,96 102,69 73,35 44,01 14,67 14,67
 Assistent/a social
 Tècnic grau mitjà
04 Encarregat/da ................... 1.397,35 97,81 69,87 41,92 13,97 13,97
05 Mestre/a taller ..................1.330,99 93,17 66,55 39,93 13,31 13,31
 Monitor ocupacional
 Xofer de 1ª
06 Oic.1ª/of.1ª ad. ................. 1.267,79 88,75 63,39 38,03 12,68 12,68
 Xofer de 2ª
 Cuiner/a
07 Oic.2ª/of.2ª ad. ................ 1.099,69 76,98 54,98 32,99 11,00 11,00
 Oic. serveis
 generals
 Responsable
 menjador
08 Especialista de 1ª ................944,42 66,11 47,22 28,33 9,44 9,44
 Auxiliar
09 Especialista de 2ª ................ 811,65 56,82 40,58 24,35 8,12 8,12
10 Especialista de 3ª .................637,10 44,60 31,86 19,11 6,37 6,37
11 Peó/na ..................................540,90 13,52 13,52 13,52 13,52 5,41

TAULES 2006 CENTRES STO I SOI ACOLLITS A LA CLÀUSULA ADDICIONAL

N=Núm.; CL=Categoria laboral; SB=Salari brut; IM-1=Import 1r. trien.; IM-2=Import 2n. trien.; 
IM-3=Import 3er. trien.; IM-4=Import 4t. trien.;  IM-5=Import 5è. trien. i següents

CL  SB IM-1 IM-2 IM-3 IM-4 IM-5

  ........................................................  7,00 5,00 3,00 1,00 1
Director/a ......................................... 1.624,01 113,68 81,20 48,72 16,24 16,24
Monitor/a ......................................... 1.216,58 85,16 60,83 36,50 12,17 12,17
Auxiliar 942,42 ....................................65,97 47,12 28,27 9,42 9,42
Tècnic grau superior ....................... 1.624,01 113,68 81,20 48,72 16,24 16,24
Tècnic grau mig ............................... 1.216,58 85,16 60,83 36,50 12,17 12,17
Gerent 1.624,01 ............................... 113,68 81,20 48,72 16,24 16,24
Cap d’administració ........................ 1.367,59 95,73 68,38 41,03 13,68 13,68
Oicial admin. 1a. ............................1.080,56 75,64 54,03 32,42 10,81 10,81
Oicial admin. 2a. ............................1.009,87 70,69 50,49 30,30 10,10 10,10
Auxiliar admin. ..................................942,42 65,97 47,12 28,27 9,42 9,42
Cap serveis generals .........................1.167,35 81,71 58,37 35,02 11,67 11,67
Oicial serv. gener. ........................... 1.023,49 71,64 51,17 30,70 10,23 10,23
Auxiliar serv. gener. ...........................942,42 65,97 47,12 28,27 9,42 9,42

TAULES 2007: SUBSECTORS INTEGRATS PER CET-SCAPS –STO I SOI

N=Núm.; CL=Categoria laboral; SB=Salari brut; IM-1=Import 1r. trien.; IM-2=Import 2n. trien.; 
IM-3=Import 3er. trien.; IM-4=Import 4t. trien.;  IM-5=Import 5è. trien. i següents

N CL SB IM-1 IM-2 IM-3 IM-4 IM-5
00 Director/a ......................... 1.827,80 127,95 91,39 54,83 18,28 18,28
01 Cap de producció ............. 1.662,14 116,35 83,11 49,86 16,62 16,62
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N CL SB IM-1 IM-2 IM-3 IM-4 IM-5

02 Cap de taller ..................... 1.583,97 110,88 79,20 47,52 15,84 15,84
 Cap de personal
 Cap d’administració
 Tècnic grau superior
03 Cap de secció ...................1.508,03 105,56 75,40 45,24 15,08 15,08
 Assistent/a social
 Tècnic grau mitjà
04 Encarregat/da ................... 1.436,48 100,55 71,82 43,09 14,36 14,36
05 Mestre/a taller ..................1.368,26 95,78 68,41 41,05 13,68 13,68
 Monitor ocupacional
 Xofer de 1ª
06 Oic.1ª/of.1ª adm. ..............1.303,29 91,23 65,16 39,10 13,03 13,03
 Xofer de 2ª
 Cuiner/a
07 Oic.2ª/of.2ª Ad. ............... 1.130,48 79,13 56,52 33,91 11,30 11,30
 Oic. serveis gen.
 Responsable menjador
08 Especialista de 1ª ................970,86 67,96 48,54 29,13 9,71 9,71
 Auxiliar
09 Especialista de 2ª ................834,38 58,41 41,72 25,03 8,34 8,34
10 Especialista de 3ª ................654,94 45,85 32,75 19,65 6,55 6,55
11 Peó/na ..................................570,60 14,27 14,27 14,27 14,27 5,71

TAULES 2007 CENTRES STO I SOI ACOLLITS A LA CLÀUSULA ADDICIONAL

N=Núm.; CL=Categoria laboral; SB=Salari brut; IM-1=Import 1r. trien.; IM-2=Import 2n. trien.; 
IM-3=Import 3er. trien.; IM-4=Import 4t. trien.;  IM-5=Import 5è. trien. i següents

N CL SB IM-1 IM-2 IM-3 IM-4 IM-5

  ........................................................  7,00 5,00 3,00 1,00 1
a) Director/a ......................... 1.669,48 116,86 83,47 50,08 16,69 16,69
b) Monitor/a .........................1.250,64 87,54 62,53 37,52 12,51 12,51
c) Auxiliar ...............................968,81 67,82 48,44 29,06 9,69 9,69
d) Tècnic grau sup. ............... 1.669,48 116,86 83,47 50,08 16,69 16,69
e) Tècnic grau mig ...............1.250,64 87,54 62,53 37,52 12,51 12,51
f) Gerent .............................. 1.669,48 116,86 83,47 50,08 16,69 16,69
g) Cap d’administrac. ..........1.405,88 98,41 70,29 42,18 14,06 14,06
h) Oic. admin. 1a. ................1.110,82 77,76 55,54 33,32 11,11 11,11
i) Oic. admin. 2a. ............... 1.038,15 72,67 51,91 31,14 10,38 10,38
j) Auxiliar administ. ..............968,81 67,82 48,44 29,06 9,69 9,69
k) Cap serveis gener. ............1.200,04 84,00 60,00 36,00 12,00 12,00
l) Oicial serv. gen. .............. 1.052,15 73,65 52,61 31,56 10,52 10,52
m) Auxiliar serv. gen. ..............968,81 67,82 48,44 29,06 9,69 9,69

TAULES 2008: SUBSECTORS INTEGRATS PER CET-SCAPS -STO I SOI

N=Núm.; CL=Categoria laboral; SB=Salari brut; IM-1=Import 1r. trien.; IM-2=Import 2n. trien.; 
IM-3=Import 3er. trien.; IM-4=Import 4t. trien.;  IM-5=Import 5è. trien. i següents

N CL SB IM-1 IM-2 IM-3 IM-4 IM-5

00 Director/a .........................1.906,40 133,45 95,32 57,19 19,06 19,06
01 Cap de producció ..............1.733,61 121,35 86,68 52,01 17,34 17,34
02 Cap de taller .....................1.652,08 115,65 82,60 49,56 16,52 16,52
 Cap de personal
 Cap d’administració
 Tècnic grau superior
03 Cap de secció ...................1.572,88 110,10 78,64 47,19 15,73 15,73
 Assistent/a social
 Tècnic grau mitjà
04 Encarregat/da ...................1.498,25 104,88 74,91 44,95 14,98 14,98
05 Mestre/a taller ...................1.427,10 99,90 71,36 42,81 14,27 14,27
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N CL SB IM-1 IM-2 IM-3 IM-4 IM-5
 Monitor ocupacional
 Xofer de 1ª
06 Oic.1ª/of.1ª adm. .............. 1.359,33 95,15 67,97 40,78 13,59 13,59
 Xofer de 2ª
 Cuiner/a
07 Oic.2ª/of.2ª adm. 1.179,09 82,54 58,95 35,37 11,79 11,79
 Oic. serveis generals
 Responsable menjador
08 Especialista de 1ª 1.012,61 70,88 50,63 30,38 10,13 10,13
 Auxiliar
09 Especialista de 2ª 870,26 60,92 43,51 26,11 8,70 8,70
10 Especialista de 3ª 683,10 47,82 34,16 20,49 6,83 6,83
11 Peó/na 600,00 15,00 15,00 15,00 15,00 6,00

TAULES 2008 CENTRES STO I SOI ACOLLITS A LA CLÀUSULA ADDICIONAL

N=Núm.; CL=Categoria laboral; SB=Salari brut; IM-1=Import 1r. trien.; IM-2=Import 2n. trien.; 
IM-3=Import 3er. trien.; IM-4=Import 4t. trien.;  IM-5=Import 5è. trien. i següents

N CL SB IM-1 IM-2 IM-3 IM-4 IM-5
a) Director/a ..........................1.741,27 121,89 87,06 52,24 17,41 17,41
b) Monitor/a .........................1.304,42 91,31 65,22 39,13 13,04 13,04
c) Auxiliar ............................ 1.010,47 70,73 50,52 30,31 10,10 10,10
d) Tècnic grau super. ............1.741,27 121,89 87,06 52,24 17,41 17,41
e) Tècnic grau mig ...............1.304,42 91,31 65,22 39,13 13,04 13,04
f) Gerent ...............................1.741,27 121,89 87,06 52,24 17,41 17,41
g) Cap d’administrac. ..........1.466,33 102,64 73,32 43,99 14,66 14,66
h) Oicial admin. 1a. ............ 1.158,59 81,10 57,93 34,76 11,59 11,59
i) Oicial admin. 2a. ............ 1.082,79 75,80 54,14 32,48 10,83 10,83
j) Auxiliar administ. ........... 1.010,47 70,73 50,52 30,31 10,10 10,10
k) Cap serveis gener. ............ 1.251,64 87,61 62,58 37,55 12,52 12,52
l) Oicial serv. gen. .............. 1.097,39 76,82 54,87 32,92 10,97 10,97
m) Auxiliar serv. gen. ........... 1.010,47 70,73 50,52 30,31 10,10 10,10

(08.189.001)
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RESOLUCIÓ
TRE/2314/2008, de 3 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2007 del Conveni col·lectiu de treball 
de l’empresa Comercial de Pescados y Mariscos, SA, de Lleida (codi de conveni 
núm. 2500191).

Vist el text de l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2007 del Conveni col·lectiu 
de treball de l’empresa Comercial de Pescados y Mariscos, SA, de Lleida, subs-
crit pels representants de l’empresa i dels treballadors el dia 17 de juny de 2008, 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; 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 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 de revisió de l’IPC per a l’any 2007 del 
Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Comercial de Pescados y Mariscos, SA, 
de Lleida (codi de conveni núm. 2500191), al Registre de convenis dels Serveis 
Territorials del Departament de Treball a Lleida.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oicial de la Generalitat 
de Catalunya.

Lleida, 3 de juliol de 2008

PILAR NADAL I REIMAT

Directora dels Serveis Territorials
a Lleida en funcions

ACORD
de revisió del IPC per a l’any 2007 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa 
Comercial de Pescados y Mariscos, SA, de la localitat de Lleida

Transcripció literal del text signat per les parts

 ANNEX 1.

 Taula salarial de l’any 2007 (deinitives)

 CP=Categoria professional; SME=Salari mensual euros

 CP SME

 Gerent ....................................................... 1.380,14
 Director .................................................... 1.190,15
 Encarregat general ......................................983,49
 Cap d’administració ...................................983,49
 Comptable ...................................................876,69
 Oicial administratiu ..................................876,69
 Auxiliar administratiu ................................852,52
 Encarregat ................................................... 914,54
 Conductor de primera .................................914,54
 Conductor ...................................................886,23
 Mecànic .......................................................925,03
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