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RESOLUCIÓ
TRE/1182/2009, d’11 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
de la revisió salarial per a l’any 2009 de l’Acord per al col·lectiu de igurants de
Catalunya (codi de conveni núm. 7902685).
vist l’acord de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball dels figurants
de Catalunya, subscrit per la Comissió paritària en data 21 de gener de 2009, i
de conformitat 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 la revisió salarial per a l’any 2009 de l’acord per
al col·lectiu de figurants de Catalunya (codi de conveni núm. 7902685) 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 paritària del Conveni.
Barcelona, 11 de març de 2009
SALVADOR ÁLVAREZ VEGA
Director general de relacions laborals
Transcripció literal del text signat per les parts
ACTA
de la Comissió paritària de l’Acord de igurants de Catalunya
Primer. Fixar els increments a aplicar a les taules salarials corresponent al any
2009, segons contempla el propi acord vigent amb el seu articulat.
a continuació es determina el imports corresponents per tot l’any 2009:
Pel·lícules d’alt cost: 61 €
Tv i pel·lícules de baix cost: 45,70 €
Documentals: 27,40 €
Dietes: 11,50 €
(09.077.136)

Disposicions

