
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/2225/2018, de 21 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de
l’acord de pròrroga del Conveni col·lectiu interprovincial d’exhibició cinematogràfica de Girona, Lleida i
Tarragona, i les taules salarials per a l’any 2018 (codi de conveni núm. 79002225012004).

Vist el text de l'acord de pròrroga del Conveni col·lectiu interprovincial d'exhibició cinematogràfica de Girona,
Lleida i Tarragona i les taules salarials per a l'any 2018, subscrit en data 25 de juliol de 2018, per la Comissió
negociadora, i d'acord amb el que disposa 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) del Reial decret 713/2010,
de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30
d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 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 al Registre de convenis i acords col·lectius de treball 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, 21 de setembre de 2018

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Traducció del text original signat per les parts

Acta d'acords de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu interprovincial d'exhibició cinematogràfica de
Girona, Lleida i Tarragona

 

A Barcelona, 25 de juliol de 2018

 

Reunits:

D'una part, els Srs. i Sres. Albert Todà (UGT), Raquel Pliakas, Francisco Olmedo i Antonio Arias (CGT), i Màxim
Pujade (CCOO), els qui representen a sindicats que conforme a les certificacions emeses pel Departament de
Treball reuneixen plena legitimació, en agrupar a la totalitat dels representants dels treballadors electes en
l'àmbit territorial i funcional del Conveni col·lectiu interprovincial d'exhibició cinematogràfica per a les províncies
de Girona, Lleida i Tarragona.

I d'una altra, els Srs. i Sres. Montse Cortada, Carlota Rodríguez, Pilar Sierra, Josep Pla, Joan Montserrat, Ignasi
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Jaumandreu i Bernat Antràs, els qui han estat designats i representen a les úniques associacions patronals que
tenen representativitat de les empreses al sector.

 

Manifesten:

Que en data 31 de desembre de 2017 va expirar la vigència del Conveni col·lectiu interprovincial d'exhibició
cinematogràfica per a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona amb vigència per al període 2015-2017
(ambdós inclusivament).

Que les parts han vingut mantenint converses, a través de les quals han assolit la mútua convicció que
resultaria positiu per als interessos tant de treballadores i treballadors del sector, com de les empreses, establir
una pròrroga de l'esmentat conveni per termini de 3 anys més, mantenint íntegrament tot el seu contingut,
amb les úniques excepcions sobre l'àmbit temporal de la seva vigència, i la necessitat de revaloritzar les tarifes
retributives aplicant l'increment de l'IPC.

Que en vista de l'acord que es desprèn de les esmentades converses informals, les parts han decidit reunir
novament la Comissió negociadora de l'esmentat conveni i formalitzar l'esmentada pròrroga, la qual cosa vénen
a realitzar per mitjà dels següents,

 

Acords

 

Primer

El Conveni col·lectiu interprovincial d'exhibició cinematogràfica per a les províncies de Girona, Lleida i
Tarragona amb vigència per als anys 2015 a 2017 (ambdós inclusivament) queda prorrogat durant el període
2018-2020 (ambdós inclusivament), de manera que la seva vigència s'estendrà, a més del termini inicialment
pactat, des d'1 de gener de 2018 fins a 31 de desembre de 2020.

 

Segon

En tractar-se d'un mer acord de pròrroga, la totalitat de les condicions i clàusules de l'esmentat conveni
mantindran estrictament el seu contingut inicial, amb les úniques excepcions següents:

S'entén modificada la vigència del conveni de conformitat amb l'establert a l'apartat anterior.

Totes les restants referències als anys durant els quals s'establia la vigència inicial del conveni, s'hauran
d'entendre igualment efectuades al període de la present pròrroga.

Tots els conceptes retributius que venen tarifats a l'esmentat conveni experimentaran, per a cada un dels anys
de vigència de la pròrroga que es pacta, una revalorització equivalent a l'increment de l'IPC català de l'any
anterior, de manera que, a tall d'exemple, amb efectes d'1 de gener de 2018 s'aplicarà l'IPC final de 2017, que
en aquest cas va ser de l'1,2 %.

La Comissió paritària del conveni se li reconeix la funció de revaloritzar les taules salarials per als anys 2019 i
2020 de conformitat amb les condicions pactades en el present acord. En el supòsit que l'IPC català fos
negatiu, no serà procedent cap revisió salarial.

 

Tercer

En document annex núm. 1 s'adjunten les taules salarials previstes per a l'any 2108.

 

I no havent-hi més assumptes que tractar, les parts acorden redactar i subscriure l'acta present, facultant i
delegant en la representació del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya i en els seus assessors els
tràmits de registre, inscripció i publicació de la present pròrroga.

 

A Barcelona, 25 de juliol de 2018
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Annex 1

Taules salarials annexes al Conveni col·lectiu laboral del sector d'exhibició cinematogràfica de les províncies de
Girona, Lleida i Tarragona amb efectes des de: 1/01/2018

 

Increment 1,2%

 

Taula I

 

Categoria
professional

Locals de sessió diària  

Salari base
mensual (1)

Salari base mensual amb prorrateig de
pagues extres (2)

Salari brut anual grups 1 i 2:
12.921,72 €

Preu/hora: 7,342 €

Salari brut anual grup 3:
14.213,4 €

Preu/hora: 8,076 €

(1) 14 pagues

(2) 12 pagues

Grup 1.- Administratius

Oficial
administratiu

922,98 1.076,81

Auxiliar
administratiu

922,98 1.076,81

Grup 2.- Atenció al públic o serveis generals

Taquillers 922,98 1.076,81

Porter/acomodador 922,98 1.076,81

Personal de neteja 922,98 1.076,81

Dependents/es 922,98 1.076,81

Personal de
manteniment

922,98 1.076,81

Grup 3.- Personal de cabina

Operador de
cabina 1.015,25 1.184,45

 

 

Taula II

 

Categoria professional Locals de sessió diària

Salari base mensual (2) Antiguitat Total mensual

Grup 1 i grup 2

0 triennis 1.076,81  1.076,81

1 trienni 1.076,81 32,30 1.109,11

2 triennis 1.076,81 64,61 1.141,42
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3 triennis 1.076,81 96,91 1.173,72

4 triennis 1.076,81 129,21 1.206,02

5 triennis 1.076,81 161,52 1.238,33

 

 

Taula III

 

Categoria professional Locals de sessió diària

Salari base mensual (2) Antiguitat Total mensual

Grup 3

0 triennis 1.184,45  1.184,45

1 trienni 1.184,45 32,30 1.216,76

2 triennis 1.184,45 64,61 1.249,06

3 triennis 1.184,45 96,91 1.281,36

4 triennis 1.184,45 129,21 1.313,67

5 triennis 1.184,45 161,52 1.345,97

 

 

Plus

 

Plus de nocturnitat Grups 1 i 2 Grup 3

Plus de sessió golfa 17,62 €/sessió 19,38 €/sessió (jornada)

Recàrrec sessió golfa 2,93 €/sessió (jornada) 3,23 €/sessió (jornada)

 

Menyscapte de diners: 23,26€/mes

 

(18.271.075)
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