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RESOLUCIÓ

Vist el text de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2009 del Conveni col·lectiu de 
treball del sector de comerç al detall d’òptiques de la província de Lleida, subscrit 
pels representants de l’empresa i dels treballadors el dia 30 de gener de 2009, i de 
conformitat amb el que estableixen 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 con-
venis col·lectius de treball, i l’article 170 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 2009 del Con-
veni col·lectiu de treball del sector de comerç al detall d’òptiques de la província 
de Lleida (codi de conveni núm. 2500865) al Registre de convenis dels Serveis 
Territorials del Departament de Treball a Lleida.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al 
.

Lleida, 20 de març de 2009

PILAR NADAL I REIMAT

Directora dels Serveis Territorials
a Lleida en funcions

ACORD

Taula salarial 2009 Euros Mensual

Nivell I 1.374,96
- Llicenciat de grau superior

Nivell II 1.262,61
- Director de botiga

Nivell III 1.193,06
- Director Tècnic
- Òptic diplomat(1)
- Audioprotetista
- Analista
- Encarregat de taller

Nivell IV 1.075,36

- Programador
- Dependent major
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Taula salarial 2009 Euros Mensual

Nivell V 904,16

- Caixer

- Encarregat de magatzem
- F.P. òptica i d’audioprotetista

Nivell VI 829,26

- F.P. òptica i audiprotetista en pràctiques
- Ajudant de tenda
- Auxiliar de caixa
- Ajudant de taller
- Auxiliar de magatzem
- Conserge
- Ascensorista
- Repartidor-Motorista

Nivell VII 695,51

- Mosso de botiga
- Mosso de taller
- Mosso de magatzem
- Personal de neteja

Nivell VIII 642,00
- Contractes de formació

vigents a l’actualitat.

Nivell IX 624,00

Article 25

- Mitja Dieta: 10,75
- Dieta Sencera: 25,15
- Quilometratge recorregut: 0,22

Notes:
(1) Plus regentat: L’òptic diplomat si realitza, simultàniament, les funcions d’òptic 

i les de director de la botiga, té dret a un plus anomenat regentat de 160,50 euros 
mensuals.

(09.079.077)


