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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/1207/2009, de 26 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de la revisió salarial per a 2009 del Conveni col·lectiu de treball per a les empreses 
d’exhibició cinematogràica de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona (codi 
de conveni 7902225).

Vist el text de la revisió salarial per a 2009 del Conveni col·lectiu de treball per 
a les empreses d’exhibició cinematogràfica de les províncies de Girona, Lleida i 
Tarragona, subscrit per la Comissió negociadora, el 26 de gener de 2009, 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.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis 
col·lectius de treball; i l’article 170.1.e) i j) 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 la revisió salarial per a 2009 del Conveni col·lectiu de 
treball per a les empreses d’exhibició cinematogràfica de les províncies de Girona, 
Lleida i Tarragona (codi de conveni 7902225) 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 negociadora del Conveni.

Barcelona, 26 de febrer de 2009

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

ANNEX 1

Taules salarials annexes al Conveni col·lectiu laboral del sec-
tor d’exhibició cinematogràica de les províncies de Girona, 
Lleida i Tarragona amb efectes des de: 1.1.2009

IPC real de Catalunya 2008 + 0,5
1,6+0,5
2,1

Taula 1

Salari (1)= Salari base mensual (14 pagues)
Salari (2)= Salari base mensual amb prorrateig de pagues extres (12 pagues)

 Locals de sessió diària
Categoria professional Salari (1) Salari (2)
Grup 1 - Administratius
Oficial administratiu 851,50 993,42
Auxiliar administratiu 851,50 993,42

Grup 2 - Atenció al públic o serveis generals
Taquillers 851,50 993,42
Porter/acomodador 851,50 993,42
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 Locals de sessió diària
Categoria professional Salari (1) Salari (2)
Personal de neteja 851,50 993,42
Dependents/es 851,50 993,42
Personal de manteniment 851,50 993,42

Grup 3 - Personal de cabina
Operador de cabina 936,62 1.092,72

Salari brut anual grups 1 i 2: 11.920,99 €
preu/hora: 6,773 €
Salari brut anual grup 3: 13.112,67 €
preu/hora: 7,450 €

Taula 2

Salari (2)= Salari base mensual amb prorrateig de pagues extres (12 pagues)

 Locals de sessió diària
Categoria professional   Total
 Salari (2) Antiguitat mensual
Grup 1 i grup 2
0 triennis 993,42  993,42
1 trienni 993,42 29,80 1.023,22
2 triennis 993,42 59,60 1.053,02
3 triennis 993,42 89,40 1.082,82
4 triennis 993,42 119,21 1.112,62
5 triennis 993,42 149,01 1.142,42

Taula 3

Salari (2)= Salari base mensual amb prorrateig de pagues extres (12 pagues)

 Locals de sessió diària
Categoria professional   Total
 Salari (2) Antiguitat mensual
Grup 3
0 triennis 1.092,72  1.092,72
1 trienni 1.092,72 29,80 1.122,52
2 triennis 1.092,72 59,60 1.152,33
3 triennis 1.092,72 89,40 1.182,13
4 triennis 1.092,72 119,21 1.211,93
5 triennis 1.092,72 149,01 1.241,73

Plusos

Plus de nocturnitat Grups 1 i 2 Grup 3
Plus de sessió golfa: 16,26 €/sessió 17,88 €/sessió
Recàrrec ses. golfa: 2,71 €/sessió (jornada) 2,98 €/sessió (jornada)
Menyscapte de moneda 21,46 €/mes

(09.064.163)
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