
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/384/2023, d’1 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la
Comissió paritària del Conveni col·lectiu per al sector de les empreses organitzadores del joc de bingo de
Catalunya (codi de conveni núm. 79000205011992).

Vist el text de l'Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu per al sector de les empreses
organitzadores del joc de bingo de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2022, subscrit en data 20 de
desembre de 2022, i d'acord amb l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28
de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat; el Decret
35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball 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 col·lectius, acords col·lectius de treball
i plans d'igualtat de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, amb
notificació a la Comissió paritària.

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

Barcelona, 1 de febrer de 2023

Òscar Riu Garcia

Director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Traducció del text original signat per les parts

Acta paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector d'empreses organitzadores del joc del bingo de
Catalunya (codi conveni núm. 79000205011992)

Assistents

Per la representació empresarial

AEJEA:

Sr. Toni Román Capdevila

Sr. Carlos González Oliver (assessor)
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ASCABIN

Gremi Català de Bingos

Sr. David González Deltell

Per la representació sindical:

FeSMC-UGT

Sra. Margarida del Riu Rodríguez

Sra. Nuria García García

Sr. Moisés Berruezo Blanco (assessor)

Serveis CCOO

Sr. Sergio Calahorro Fernández

Sr. Paco Galván Fernández

A Barcelona, a 20 de desembre de 2022, a la Federació de FeSMC-UGT, es reuneix la representació de la
vigent Comissió paritària els noms i representants de la qual consten al marge.

De conformitat amb l'article 75 del conveni, una vegada conegut l'IPC estatal 2021 (6,5%) i segons el que
disposa l'article 46 del conveni es procedeix a la confecció de les taules salarials 2022 de conformitat amb
l'annex I i amb efectes d'1/1/2022.

Facultar el membre de la Comissió negociadora de la part social, Moisés Berruezo Blanco amb DNI 46.570.XXX
i/o membre de la part patronal Carlos González Oliver, administrador de Bufet González Oliver; S.L.P, perquè
procedeixi amb els tràmits de registre i publicació davant del Departament d'Empresa i Treball a través del
REGCON

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, i en prova de conformitat, s'aprova i signa la present Acta, a les
17:15 hores, en el lloc i la data ut supra.

Annex I

Taules salarials

Efectes 1/01/2022

Taula salarial any 2022 Euros

Salari base (mes) 1.002,69

Nocturnitat (mes) 77,88

Plus transport (mes) 55,67

Menyscapte de diners (mes) 19,28

Plus perllongació jornada (mes) 57,41

Complement increment jornada (mes) 66,30
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Hores extraordinàries 2022 Euros

Director de sala 12,54

Personal de taula 11,87

Personal de sala 10,53

Complement exantiguitat: l'import aplicable a 31 de desembre de 2021 s'incrementarà en un 6,70% i amb
efectes 1/1/2022

Plus conveni consolidat: l'import aplicable a 31 de desembre de 2021 s'incrementarà un 6,70% i amb efectes
1/1/2022

(23.040.021)
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