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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/1209/2009, de 7 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de 
l’Acord d’IPC real per a 2008 i d’IPC previst per a 2009 per al Conveni col·lectiu 
de treball per al sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya (codi de 
conveni 7902295).

Vist l’Acord d’IPC real per a 2008 i d’IPC previst per a 2009 per al Conveni 
col·lectiu de treball per al sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, 
subscrit per la Comissió paritària, el 27 de gener de 2009, 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.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 l’Acord d’IPC real per a 2008 i d’IPC previst per 
a 2009 per al Conveni col·lectiu de treball per al sector del Lleure Educatiu i So-
ciocultural de Catalunya (codi de conveni 7902295) al Registre de convenis de la 
Direcció general de Relacions Laborals.

—2 Disposar que l’Acord esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, previ compliment dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió paritària del Conveni.

Barcelona, 7 d’abril de 2009

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

2N CONVENI 
col·lectiu del sector del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya 2008-2010

Taules salarials 2008

  2008
 Categoria Salari Salari/14

I Gerent 22.362,96 1.597,35
 Cap de departament 20.233,16 1.445,23
 Director/a de programes 20.233,16 1.445,23

II Coordinador/a de projectes 19.168,25 1.369,16
 Titulat/da superior 19.168,25 1.369,16
 Titulat/da mitjà 17.890,37 1.277,88
 Coordinador activitats 16.506,00 1.179,00
 Monitor/a lleure 14.163,21 1.011,66
 Animador 17.357,92 1.239,85

III Tallerista 17.697,94 1.264,14
 Controlador/a de sales 12.033,40 859,53
 Informador 14.589,17 1.042,08
 Titulat superior 19.168,25 1.369,16
 Titulat mitjà 17.890,37 1.277,88
 Cap de departament 20.233,16 1.445,23
 Agent comercial 14.163,21 1.011,66W
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  2008
 Categoria Salari Salari/14

IV Oficial administratiu 14.589,17 1.042,08
 Venedor/a d’entrades 13.524,27 966,02
 i reserva grups
 Auxiliar administratiu 13.524,27 966,02
 Recepcionista 13.524,27 966,02
 Cuiner 14.994,90 1.071,06
 Ajudant de cuina 13.883,14 991,65

V Empleat de manteniment 12.033,40 859,53
 Empleat de neteja 12.033,40 859,53
 Porter 12.033,40 859,53

En compliment de l’article 33.1 del Conveni col·lectiu, per a l’any 2009 l’increment 
salarial consistirà en l’aplicació de l’increment de l’IPC previst per al 2009 (2%) 
més 1 punt percentual. En la categoria de tallerista s’aplicarà un increment de l’IPC 
previst per al 2009 (2%) més 2,5 punts percentuals.

Aquests increments s’efectuaran sobre els valors de les taules annexes.
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