
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5847 – 29.3.2011 18129

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

RESOLUCIÓ
EMO/753/2011, de 2 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la 
revisió de l’IPC per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball per a les empreses 
d’exhibició cinematogràica de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona per 
als anys 2008-2011 (codi de conveni 7902225).

Vist el text de la revisió de l’IPC per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball 
per a les empreses d’exhibició cinematogràfica de les províncies de Girona, Lleida 
i Tarragona, per als anys 2008-2011, subscrit per la Comissió negociadora el 26 
de gener de 2011, 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’Es-
tatut 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; l’article 6 del Decret 
52/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i 
l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions 
públiques de Catalunya,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de la revisió de l’IPC per a l’any 2011 del Conveni col-
lectiu de treball per a les empreses d’exhibició cinematogràfica de les províncies 
de Girona, Lleida i Tarragona per als anys 2008-2011 (codi de conveni 7902225) 
al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat 
en el Treball.

—2 Disposar que l’Acord 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, 2 de març de 2011

RAMON BONASTRE I BERTRAN

Director general de Relacions Laborals
i Qualitat en el Treball

Transcripció literal del text signat per les parts

REVISIÓ
de l’IPC per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball per a les empreses 
d’exhibició cinematogràica de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona per 
als anys 2008-2011

Acta de signatura de les taules salarials 2011.

A Barcelona, el 26 de gener de dos mil onze es reuneixen els integrants de la 
Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball per al personal que presta 
serveis a les empreses d’exhibició cinematogràfica de les províncies de Girona, 
Lleida i Tarragona.

Una vegada coneguda la dada d’infracció definitiva de Catalunya del període 
de gener a desembre de 2010, es procedeix a l’actualització de les taules salarials 
aplicables a partir de gener de 2010 en un percentatge de 3%+0,5%=3,5%, que 
s’acompanyen con annex a la present Acta, facultant a la Secretaria general del Gremi, 
Sra Pilar Sierra, per que doni trasllat de la present Acta i de les taules adjuntes al 
Departament de Treball a efectes que es procedeix al seu registre i publicació.
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Signat per la part empresarial per el Gremi d’empresaris de Cinemes de Catalunya 
i per la part social CC.OO. i UGT

ANNEX I

Taules salarials annexes al Conveni col·lectiu laboral del sector d’exhibició cine-
matogràica de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona amb efectes des de 
l’1.1.2011

IPC real de Catalunya 2010+ 0,5
3+0,5
3,5

TAULA 1

SBM= Salari base mensual (1); SBPR=Salari base mensual amb prorrateig 
de pagues extres (2)

 Locals de sessió diària
Categoria professional SBM SBPR
Grup 1. Administratius
Oficial administratiu 896,28 1.045,66
Auxiliar administratiu 896,28 1.045,66

Grup 2. Atenció al públic o serveis generals
Taquillers 896,28 1.045,66
Porter/Acomodador 896,28 1.045,66
Personal de neteja 896,28 1.045,66
Dependents/es 896,28 1.045,66
Personal de manteniment 896,28 1.045,66

Grup 3. Personal de cabina
Operador de cabina 985,88 1.150,19

Salari brut anual grups 1 i 2: 12.547,98 €
preu/hora: 7,130 €
Salari brut anual grup 3: 13.802,34€
preu/hora: 7,842 €

(1) 14 pagues
(2) 12 pagues

TAULA 2

SBM= Salari base mensual (2); AN=Antiguitat; TM= Total mensual

 Locals de sessió diària
Categoria professional SBM AN TM
Grup 1 i grup 2
0 triennis 1.045,66  1.045,66
1 trienni 1.045,66 31,37 1.077,03
2 triennis 1.045,66 62,74 1.108,40
3 triennis 1.045,66 94,11 1.139,77
4 triennis 1.045,66 125,48 1.171,14
5 triennis 1.045,66 156,84 1.202,51
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TAULA 3

SBM= Salari base mensual (2); AN=Antiguitat; TM= Total mensual

 Locals de sessió diària
Categoria professional SBM AN TM
Grup 3
0 triennis 1.150,19  1.150,19
1 trienni 1.150,19 31,37 1.181,56
2 triennis 1.150,19 62,74 1.212,93
3 triennis 1.150,19 94,11 1.244,30
4 triennis 1.150,19 125,48 1.275,67
5 triennis 1.150,19 156,84 1.307,04

Plusos

Plus de nocturnitat Grups 1 i 2 Grup 3
Plus de sessió golfa: 17,11 €/sessió 18,82 €/sessió
Recàrrec sessió golfa: 2,85 €/sessió (jornada) 3,14 €/sessió (jornada)
Menyscapte de moneda 22,59 €/mes

(11.068.080)
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