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Disposicions

RESOLUCIÓ
EMO/1198/2011, de 15 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord d’adequació de les taules salarials de 2010 del Conveni col·lectiu de 
treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de 
conveni núm. 7902295).

Vist el text de l’Acord d’adequació de les taules salarials de 2010 del Conveni col-
lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, subscrit 
per la part empresarial pels representants d’ACELLEC, d’AEISC i d’ACCAC i per la 
part social pels representants d’UGT i de CCOO el 6 d’abril de 2011, 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 2.1 del 
Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords 
col·lectius de treball; l’article 6 del Decret 52/2011, de 4 de gener, d’estructuració del 
Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord d’adequació de les taules salarials de 2010 
del Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de 
Catalunya (codi de conveni núm. 7902295) al Registre de convenis de la Direcció 
General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

—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, 15 d’abril de 2011

RAMON BONASTRE I BERTRAN

Director general de Relacions Laborals
i Qualitat en el Treball

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
d’adequació de les taules salarials de 2010 del Conveni col·lectiu de treball per al 
sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.

Acta de la Comissió paritària del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de 
Catalunya

A Barcelona, a les 11.30 del dia 6 d’abril de 2011, es reuneixen per mandat de 
l’acord de mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, a la seu de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya, a la Via Laietana 16 (08003) de Barcelona; les persones 
assenyalades al marge en representació de la part social i de la part empresarial.

Es tracta el següent tema:
Adequació de les taules salarials de 2010

Donant compliment als punts 1, 2 i 4 de l’acord de mediació del Tribunal Laboral 
de Catalunya s’acorda,

1. Aplicar un 2% d’increment a les taules salarials vigents de forma immediata 
amb efectes econòmics d’1 de gener de 2011 i que es farà efectiu en el moment de 
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la signatura del present acord. (S’annexa com annex nº 1, “Taules de revisió salarial 
2010 d’aplicació a 1 de gener de 2011”)

2. Aplicar a 1 de setembre de 2011, a les taules efectuades amb el criteri anterior 
un 1%, més l’import deduït de les taules 2010 per l’excés abonat d’IPC durant l’any 
2009, amb efectes econòmics d’aquella mateixa data. (S’annexa com annex nº 2, 
“Taules de revisió salarial 2010 d’aplicació a 1 de setembre de 2011”)

3. Els endarreriments meritats durant 2010 i no abonats per les empreses i entitats 
(El 3% de l’IPC real de 2010, més els generats entre l’1 de gener i l’1 de setembre 
de 2011) es satisfaran de la següent forma:

a) De forma complementaria a la mensualitat corresponent al mes de maig de 
2011, s’abonarà 1/3 del 3% degut.

b) De forma complementària a la mensualitat corresponent al mes de desembre 
de 2011, s’abonarà 1/3 del 3% degut, més el 50% de la quantia corresponent als 
efectes retroactius d’allò que es disposa al punt 2.

c) De forma complementària a la mensualitat corresponent al mes de maig de 
2012, s’abonarà l’últim 1/3 del 3% degut, més el 50% de la quantia corresponent 
als efectes retroactius d’allò que es disposa al punt 2.

4. En el supòsit de produir-se finalitzacions de contractes de treball durant els 
períodes pactats en els punts anteriors, les indemnitzacions que en cada cas po-
guéssin correspondre s’ajustaran literalment a les previsions salarials contemplades 
en el Conveni col·lectiu, sense que siguin d’aplicació la temporalització prevista 
en el present acord.

Aquests acords entren en vigència en el moment de la seva signatura, sense haver 
d’esperar a la seva publicació al DOGC per a la seva aplicació.

Sense més assumptes a tractar,

I ho signen un representant de cada organització en prova de conformitat.

Per la representació empresarial:
ACELLEC
ACCAC
AEISC

Per la part social
CC.OO
UGT

ANNEX 1

Taules de revisió salarial 2010 d’aplicació a 1 de gener de 2011

Categoria Anual Mensual (x14)
Gerent/Director 23.677,40 1.691,24
Cap de Departament 21.422,42 1.530,17
Director/a 21.422,42 1.530,17
Coordinador/a projectes ped. 20.294,92 1.449,64
Titulats/es Grau Superior 20.204,92 1.449,64
Titulats/es Grau Mitjà 18.941,92 1.352,99
Coordinador/a activitats 17.476,17 1.248,30
Monitor/a 14.995,68 1.071,12
Animador/a sociocultural 18.378,17 1.312,73
Tallerista 19.043,40 1.360,24
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Categoria Anual Mensual (x14)
Controlador de sales 12.740,70 910,05
Informador/a 15.446,68 1.103,33
Agent comercial 14.995,68 1.071,12
Oficial administratiu/a 15.446,68 1.103,33
Venedor d’entrades i reserva grups 14.319,18 1.022,80
Auxiliar administratiu/a 14.319,18 1.022,80
Recepcionista/Telefonista 14.319,18 1.022,80
Cuiner/a 15.876,26 1.134,02
Ajudant/a de cuina 14.699,16 1.049,94
Conductor/a 12.740,70 910,05
Empleat de manteniment 12.740,70 910,05
Empleat/a de neteja 12.740,70 910,05
Porter/a/Zelador 12.740,70 910,05

ANNEX NÚM. 2

Taules de revisió salarial 2010 d’aplicació a 1 de setembre de 2011

Categoria Anual Mensual (x14)
Gerent/Director 24.077,69 1.719,84
Cap de Departament 21.784,58 1.556,04
Director/a 21.784,58 1.556,04
Coordinador/a projectes ped. 20.638,02 1.474,14
Titulats/es Grau Superior 20.638,02 1.474,14
Titulats/es Grau Mitjà 19.262,15 1.375,87
Coordinador/a activitats 17.771,73 1.269,40
Monitor/a 15.249,20 1.089,23
Animador/a sociocultural 18.688,87 1.334,92
Tallerista 19.362,16 1.383,01
Controlador de sales 12.956,09 925,44
Informador/a 15.707,82 1.121,99
Agent comercial 15.249,20 1.089,23
Oficial administratiu/a 15.707,82 1.121,99
Venedor d’entrades i  reserva grups 14.561,27 1.040,09
Auxiliar administratiu/a 14.561,27 1.040,09
Recepcionista/Telefonista 14.561,27 1.040,09
Cuiner/a 16.144,67 1.153,19
Ajudant/a de cuina 14.947,66 1.067,69
Conductor/a 12.956,09 925,44
Empleat de manteniment 12.956,09 925,44
Empleat/a de neteja 12.956,09 925,44
Porter/a/Zelador 12.956,09 925,44

(11.116.063)
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