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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/1803/2010, de 21 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2010 del Conveni col·lectiu de treball per 
al sector de les bugaderies industrials de Catalunya per als anys 2007 a 2010 (codi 
de conveni núm. 7900905).

Vistos el text de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2010 del Conveni col·lectiu 
de treball per al sector de les bugaderies industrials de Catalunya per als anys 2007 a 
2010, subscrit per la Comissió paritària el 18 de febrer de 2010, 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 de revisió salarial per a l’any 2010 del Con-
veni col·lectiu de treball per al sector de les bugaderies industrials de Catalunya 
per als anys 2007 a 2010 (codi de conveni núm. 7900905) 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, 21 de maig de 2010

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text original signat per les parts

Taules salarials any 2010

Categories  SBD SBM PCM PAM TM
Personal tècnic
Director tècnic .............................. 31,05 944,17 106,91 71,82 1122,91
Encarregat general ........................ 29,51 897,33 106,91 71,82 1076,06
Tècnic manteniment .....................28,33 861,04 106,91 71,82 1039,77
Cap de Secció ............................... 27,40 833,08 106,91 71,82 1011,82

Personal administratiu
Cap administratiu ......................... 28,74 873,67 106,91 71,82 1052,40
Oficial administratiu ....................26,39 802,12 106,91 71,82 980,86
Auxiliar administratiu .................. 25,61 778,55 106,91 71,82 957,28

Personal obrer
Oficials .........................................26,39 802,12 106,91 71,82 980,86
Conductor .....................................26,39 802,12 106,91 71,82 980,86
Especialista ...................................26,39 802,12 106,91 71,82 980,86
Ajudant o vigilant  ........................ 25,61 778,55 106,91 71,82 980,86
Auxiliar de serveis ........................ 25,61 778,55 106,91 71,82 957,28
Aprenent  ......................................22,91 696,14 106,91 71,82 874,87
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