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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/3921/2009, d’11 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la pu-
blicació de l’Acord de revisió de l’IPC de les taules salarials per als anys 2008 i 
2009 del Pacte d’eicàcia limitada de treball de residències privades de la tercera 
edat d’iniciativa social adscrites a l’associació patronal Centros Sociosanitarios 
Católicos de Cataluña per al període del 12 d’abril de 2000 al 31 de desembre de 
2003 (codi de conveni núm. 7900612).

Vist l’acord de revisió d’IPC de les taules salarials per als anys 2008 i 2009 del 
Pacte d’eficàcia limitada de treball de residències privades de la tercera edat d’ini-
ciativa social adscrites a l’associació patronal Centros Sociosanitarios Católicos de 
Cataluña per al període del 12 d’abril de 2000 al 31 de desembre de 2003, subscrit 
per la part empresarial pels representants de l’Associació Patronal Centros Socio-
sanitarios Católicos de Cataluña i per la part social pels representants de CCOO, 
d’UGT i USOC, el 9 de febrer 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 de revisió de l’IPC de les taules salarials 
per als anys 2008 i 2009 del Pacte d’eficàcia limitada de treball de residències pri-
vades de la tercera edat d’iniciativa social adscrites a l’Associació Patronal Centros 
Sociosanitarios Católicos de Cataluña per al període del 12 d’abril de 2000 al 31 
de desembre de 2003 (codi de conveni núm. 7900612) 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 Negociadora del Pacte.

Barcelona, 11 de desembre de 2009

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Traducció del text original signat per les parts

ACORD
de revisió de l’IPC de les taules salarials per als anys 2008 i 2009 del Pacte d’eicàcia 
limitada de treball de residències privades de la tercera edat d’iniciativa social 
adscrites a l’associació patronal Centros Sociosanitarios Católicos de Cataluña 
per al període del 12 d’abril de 2000 al 31 de desembre de 2003.

TAULES SALARIALS PER EL 2008

 Salari base Salari base
Categoria 2007 2008
Titulat grau superior
Director/a ......................................1496,60 1560,95
Metge ............................................1496,60 1560,95
Resta d’assimilats .........................1496,60 1560,95
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 Salari base Salari base
Categoria 2007 2008

Titulat grau mitjà
ATS/DE ......................................... 1195,19 1246,58
Fisioterapeuta ................................ 1195,19 1246,58
Treballador/a social ....................... 1195,19 1246,58 
Resta d’assimilats ......................... 1195,19 1246,58

Personal tècnic
Dietista ......................................... 1004,64 1047,84
Oficial administratiu/a ................ 1004,64 1047,84
Cuiner/a ........................................ 1004,64 1047,84
Resta d’assimilats ........................ 1004,64 1047,84

Personal auxiliar
Gerocultor/a ................................... 924,29 964,03
Monitor/a ........................................ 924,29 964,03
Aux. administratiu/a ...................... 924,29 964,03
Aux. i ajudants no
assistencials .................................... 924,29 964,03
Resta d’assimilats .......................... 924,29 964,03

Personal subaltern
Porter/a ............................................843,91 880,20
Personal of. varis .............................843,91 880,20
Neteja ..............................................803,73 838,29
Planxa ..............................................803,73 838,29
Bugaderia ........................................803,73 838,29
Resta d’assimilats ...........................803,73 838,29

TAULES SALARIALS PARA EL 2009

 Salari base Salari base
Categoria 2008 2009
Titulat grau superior
Director/a ......................................1560,95 1585,93
Metge ............................................1560,95 1585,93
Resta d’assimilats .........................1560,95 1585,93

Titulat grau mitjà
ATS/DE ........................................ 1246,58 1266,53
Fisioterapeuta ............................... 1246,58 1266,53
Treballador/a social ...................... 1246,58 1266,53
Resta d’assimilats ........................ 1246,58 1266,58

Personal tècnic
Dietista ..........................................1047,84 1064,60
Oficial administratiu/a .................1047,84 1064,60
Cuiner/a .........................................1047,84 1064,60
Resta d’assimilats .........................1047,84 1064,60

Personal auxiliar
Gerocultor/a ................................... 964,03 979,46
Monitor/a ........................................ 964,03 979,46
Aux. administratiu/a ...................... 964,03 979,46
Aux. i ajudants no
assistencials .................................... 964,03 979,46
Resta d’assimilats .......................... 964,03 979,46
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 Salari base Salari base
Categoria 2008 2009

Personal subaltern
Porter/a ........................................... 880,20 894,28
Personal of. varis ............................ 880,20 894,28
Neteja ............................................. 838,29 851,70
Planxa ............................................. 838,29 851,70
Bugaderia ....................................... 838,29 851,70
Resta d’assimilats .......................... 838,29 851,70

(09.357.014)
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