
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMO/1528/2015, de 25 de juny, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació del III Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als
anys 2011 a 2016 (codi de conveni núm. 79002295012003).

Havent observat una errada en la publicació de l’esmentat conveni, a l’Annex 1. Taules salarials setembre
2014, Grup professional III, Personal d’Intervenció, publicat al DOGC núm. 6910, pag. 1/47, de data
10.7.2015.

Atès que aquesta Direcció General és competent per a procedir a la rectificació de la resolució d’inscripció i
publicació de l’Acord que ens ocupa, de conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació a l’article
90.2 i 3 de 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 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i
acords col·lectius de treball; el Decret 63/2015, de 28 d’abril, 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 correcció d’errades del text l’acord esmentat, de manera que:

 

A la pàgina 38, on diu

 

III. PERSONAL D’ATENCIÓ
D’INTERVENCIÓ

 

 

 

 

-Tècnic/a d’atenció especialitzada: Nivell A (Antic titulat/a de
Grau Superior)

20.741,24 1481,52

- Nivell B (Antic Titulat de Grau Mig) 19.358,46 1382,75

Tallerista 19.458,97 1389,93

Animador/a sociocultural 18.782,31 1341,59

Informador/a Juvenil 18.782,31 1341,59

Coordinador/a activitats 17.860,49 1275,75

Monitor/a d'educació en el lleure 15.325,45 1094,68

 

ha de dir

 

III. PERSONAL D’ATENCIÓ
D’INTERVENCIÓ

 

-Tècnic/a d’atenció especialitzada: Nivell A (Antic titulat/a de
Grau Superior)

20.741,24 1481,52

- Nivell B (Antic Titulat de Grau Mig) 19.358,46 1382,75
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Tallerista 19.458,97 1389,93

Animador/a sociocultural 18.782,31 1341,59

Coordinador/a activitats 17.860,49 1275,75

Monitor/a d'educació en el lleure 15.325,45 1094,68

 

--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.

 

Barcelona, 27 de juliol de 2015

 

Jordi Miró i Meix

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

(15.247.015)
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