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DEPARTAMENT
D’EMPRESA I OCUPACIó
RESOLUCIÓ
EMO/52/2013, de 14 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
de l’Acord de revisió de les taules salarials per a l’any 2012 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 2000-2003 (codi de conveni núm. 7900612162001).
Vist l’Acord de revisió de les taules salarials per a l’any 2012 del Pacte d’eficàcia
limitada de treball de residències de la tercera edat d’iniciativa social adscrites a
l’associació patronal Centros Sociosanitarios Católicos de Cataluña per al període
2000-2003, subscrit per la part empresarial pels representants de l’associació patronal
Centros Sociosanitarios Católicos de Cataluña i per la part social pels representants
de CC.OO, UGT i USOC, el 20 de març de 2012, 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; el decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració 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 esmentat en el Registre de convenis i
acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics de
la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació
a la Comissió negociadora.
—2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
amb el compliment previ dels tràmits pertinents.
Barcelona, 14 de gener de 2013
RAMON BONASTRE I BERTRAN
Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
Traducció del text original signat per les parts
ACORD
de revisió de les taules salarials per a l’any 2012 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
2000-2003
A Barcelona, a les 16:30 hores del dimarts, 20 de març de 2012.
Davant del Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, compost
per:
President: Manel Lligonya Clavell
Vocal: Antonio Alcón de Diego
Vocal: Carme Simarro López
Vocal: Joaquín Nebra Dobón
Vocal: María Recuero Sánchez
Secretario: Xavier Escudero López
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Ha estat presentada sol·licitud de conciliació per conèixer en aquest acte de l’expedient marginat, registrat en aquesta seu en data dimarts, 13 de març de 2012.
D’una part, consten com a citada, compareix,

Empresa: Patronal CSSCC (Cent. Socio Sanitarios Católicos de Catalunya.
Domiciliada en: Plaça Urquinaona 11, 2
del municipi: 08010 Barcelona (Barcelonès)
Nom: Eduardo Bravo Fernandéz,
En qualitat d’: Assessor de CSSCC
D’una altra part consten igualment com a citats, compareixen, actuant en nom i
representació dels treballadors/ores.
Nom: Enriqueta Durán Cordero
en qualitat: Rble. Sec. sector Dependència UGT
Nom: Jaime Castán Galimany
en qualitat de: USOC
Nom: Isabel Martínez Vergel
en qualitat de:USOC

Nom: Rosalía Port Gimeno
En qualitat: Sec. Acc. Sindical Fed. Sanitat CC.OO
EXPOSICIó DELS FETS qUE SóN ORIGEN DEL PRESENT EXPEDIENT
SEGONS ESCRIT INTRODUCTORI PRESENTAT PER LA REPRESENTACIó
PATRONAL CSSCC

1. Origen i desenvolupament:
En aplicació de l’article 4, apartats C i D del Pacte d’Eficàcia referit, de no haver
intervingut denuncia arribat el termini de la seva vigència, s’entendrà prorrogat
automàticament d’any en any.
Amb la pròrroga del mateix s’aplicaran els augments econòmics que corresponguin segons l’IPC de Catalunya real de l’any anterior.
Finalitzada la pròrroga de l’any 2011, no ha existit denúncia del Pacte per cap de
les parts signants, per la qual cosa s’ha produït nova pròrroga per a l’any 2012.

2. Objectiu i pretensió:
Hagut compte de la pròrroga del Pacte per a l’any 2012, per aquesta part es pretén la firma de les noves taules salarials per a l’any 2012, calculades en funció de
l’aplicació, sobre les taules de l’any 2011, de l’IPC real per a Catalunya del mes de
desembre de 2011, que s’ha estimat per l’INE en un 2,5%.
Amb la firma de la taules per la totalitat de les organitzacions particeps en la
negociació de l’esmentat Pacte, es pretén la presentació d’aquestes davant del
Departament de Treball als efectes de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
OBERT L’ACTE,
La representació patronal de Centros Socio Sanitarios Católicos de CatalunyaCSSCC i les representacions sindicals de CC.OO, UGT i USOC firmen en el present
acte de Conciliació, el qual es dóna per finalitzat amb el resultat d’Acord, les taules
salarials per a l’any 2012, (de les quals s’adjunta còpia), calculades en funció de
l’aplicació sobre les taules de l’any 2011, de l’IPC real per a Catalunya del mes de
desembre de 2011, que s’ha estimat per l’INE en un 2,5%.
L’acord adoptat per les parts aquí presents té la mateixa eficàcia que l’estipulat
en el Conveni col·lectiu amb l’obligació de complir el que en ell s’estableix.
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Llegida l’Acta, que troben conforme, la signen els interessats davant del Tribunal
Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, i es lliura la corresponent còpia
certificada, a les 17 hores del dia d’avui.
Taules salarials per 2012

Categoria
Titulat Grau Superior
Director/a
Metge
Resta d’assimilats
Titulat Grau Mig
ATS/DUE
Fisioterapeuta
Treballador/a Social
Resta d’assimilats
Personal Tècnic
Dietista
Oficial Administratiu/va
Cuiner/a
Resta d’assimilats
Personal Auxiliar
Gerocultor/a
Monitor/a
Aux. Administratiu/va
Aux. i ajudants no assistencials
Resta d’assimilats
Personal Subaltern
Porter/a
Personal Of. diversos
Neteja
Planxa
bugaderia
Resta d’assimilats

Salari base 2012
1.694,44 €
1.694,44 €
1.694,44 €
1.353,18 €
1.353,18 €
1.353,18 €
1.353,18 €
1.137,44 €
1.137,44 €
1.137,44 €
1.137,44 €
1.046,47 €
1.046,47 €
1.046,47 €
1.046,47 €
1.046,47 €
955,47 €
955,47 €
909,98 €
909,98 €
909,98 €
909,98 €
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