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Disposicions

RESOLUCIÓ
EMO/722/2011, d’1 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’acta de la Comissió Paritària relativa a l’actualització de l’IPC del Conveni 
col·lectiu de treball per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç 
en l’àmbit territorial de Catalunya (codi de conveni núm. 7902585).

Vist el text de l’acta de la Comissió Paritària relativa a l’actualització de l’IPC del 
Conveni col·lectiu de treball per als centres de desenvolupament infantil i atenció 
precoç en l’àmbit territorial de Catalunya, subscrit el 2 de novembre 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 2.1) 
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 de les administracions públiques de Catalunya,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’acta de la Comissió paritària relativa a l’actualització 
de l’IPC del Conveni col·lectiu de treball per als centres de desenvolupament infantil 
i atenció precoç en l’àmbit territorial de Catalunya (codi de conveni núm. 7902585) 
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, 1 de març de 2011

RAMON BONASTRE I BERTRAN

Director general de Relacions Laborals
i Qualitat en el Treball

Transcripció literal del text signat per les parts

ACTA
de la Comissió paritària del Conveni de treball per als serveis dels centres de 
desenvolupament infantil i atenció precoç a l’àmbit territorial de Catalunya

Representació per part de les associacions empresarials:
Sra. Antonia Perez Cruz (UCCAP)
Sr. Miguel Angel Rubert Bestard (UCCAP)
Sra. Manuela Fernández Cabezas (UCCAP)
Sr. Perfecto Alonso Tejera (UCCAP) en qualitat d’assessor
Sra. Assumpta Fortuny Capfons (DINCAT)

Representació per part dels treballadors:
Sr. Joan Gasull Muñoz (CCOO)
Sra. Rafi Redondo Rodríguez (CCOO)

A la ciutat de Barcelona, el dia 2 de novembre de 2010 a les 18 hores, va tenir 
lloc als locals situats a la Ronda St. Pere 19-21, la reunió de la Comissió paritària 
del Conveni col·lectiu pels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç a 
l’àmbit territorial de Catalunya, amb el següent ordre del dia:

- Modificació representant de CCOO.
- Modificació representant de DINCAT antic APPS.
- Actualització de l’IPC als salaris del Conveni.
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S’inicia la reunió i després d’un ampli debat respecta a les preguntes formulades, 
s’aproven els següents:

ACORDS

- Procedir a donar de baixa de la Comissió paritària com a representant de CCOO 
al Sr. Salvador Lara Navarro i nomenar a la Sra. Rafi Redondo Rodríguez.

- Procedir a donar de baixa de la Comissió paritària com a representant de DINCAT 
al Sr. Francesc Durà i Vila i nomenar a la Sra. Assumpta Fortuny Capfons.

- Com a conseqüència de la unificació de les organitzacions del sector, APPS s’ha 
unificat amb la coordinadora de tallers passant a denominar-se DINCAT.

- Actualitzar l’IPC als salaris segons article 22 del Conveni de serveis de centres 
de desenvolupament infantil i atenció precoç a l’àmbit territorial de Catalunya.

- L’IPC s’estableix en el 0,8% i les taules s’actualitzen segons l’annex 1.

Assumpta en representació de DINCAT assumeix l’acord de la majoria però 
DINCAT no vota al seu favor.

No havent-hi més assumptes a tractar, i per que així consti, s’aixeca la present 
acta, que és aprovada per tots els assistents a la mateixa.

 2009 2010

Salaris Any Mes Any Mes

A .........................................31.278,96 2.234,21 31.529,19 2.252,09
A2 ...................................... 29.359,96 2.097,14 29.594,84 2.113,92
B ......................................... 26.721,34 1.908,67 26.935,11 1.923,94
C .........................................22.881,60 1.634,40 23.064,65 1.647,48
Aux. ...................................12.679,06 905,65 12.780,49 912,89
D1 ....................................... 19.512,10 1.393,72 19.668,20 1.404,87
D2........................................17.114,02 1.222,43 17.250,93 1.232,21

Triennis
A ..............................................712,39 50,89 718,09 51,29
B ............................................. 646,27 46,16 651,44 46,53
C ............................................. 580,00 41,43 584,64 41,76
D ..............................................514,03 36,72 518,14 37,01
Direcció tècnica ...................4.543,41 324,53 4.579,76 327,13

(11.060.014)
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