
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/768/2021, de 5 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la
Comissió negociadora del Conveni col·lectiu interprovincial d’exhibició cinematogràfica de Girona, Lleida i
Tarragona, relatiu a les taules salarials 2020 (codi de conveni núm. 79002225012004).

Vist el text de l'Acord del Conveni col·lectiu interprovincial d'exhibició cinematogràfica de Girona, Lleida i
Tarragona, relatiu a les taules salarials 2020, subscrit per la Comissió negociadora en dates 23 de gener de
2020 i 15 de desembre de 2020, i d'acord amb el que disposen 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, acords col·lectius de treball i
plans d'igualtat; 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, 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 negociadora.

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

Barcelona, 5 de març de 2021

Enric Vinaixa Bonet

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

Transcripció literal del text 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, a 15 de desembre de 2020,

Reunits:

D'una part, el Sr. Sergi Valverde (UGT), el Sr. Màxim Pujade (CCOO) i el Sr. Francisco Olmedo (CGT), els quals
representen a sindicats que d'acord amb les certificacions emeses pel Departament de Treball reuneixen plena
legitimació, pel fet d'agrupar a la totalitat dels representants dels treballadors electes en l'àmbit territorial i
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funcional del Conveni col·lectiu interprovincial d'exhibició cinematogràfica per a les províncies de Girona, Lleida
i Tarragona.

I de l'altra, els Srs. i Sres. Montse Cortada, Mariana Ruiz, Pilar Sierra, Josep Pla, Joan Montserrat i Bernat
Antràs, els quals han estat designats i representen a les úniques associacions patronals que tenen
representativitat de les empreses en el sector.

Manifesten

Que en data 11 de març de 2020 aquesta comissió va rebre una comunicació d'esmena de part del
Departament de Treball referent a l'Acord de taules salarials per a l'any 2020 del Conveni d'exhibició
cinematogràfica per a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona amb codi 79002225012004 (expedient
79/01/0017/2020).

Que les parts han vingut mantenint converses i a la vista del contingut del Reial Decret 231/2020, de 4 de
febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l'any 2020 i del requeriment formulat per la
Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, prenen el següent

Acord

Que, en aplicació del Reial Decret 231/2020 de 4 de febrer, el present Conveni s'ha d'interpretar en el sentit
que garanteix a tots els treballadors que el seu salari brut no arribi al salari establert en cada moment per les
normes que regulen el salari mínim interprofessional, en proporció a la seva jornada de treball, tindran dret a
percebre de les seves empreses els complements retributius necessaris per assegurar que, almenys, arribin a
aquesta quantia.

Barcelona, a 15 de desembre de 2020

Annex I

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 l'1/01/2020.

Increment: 0,9%

Salari brut anual grups 1 i 2: 13.220,56 €

Preu/hora: 7,512 €

Salari brut anual grup 3: 14.542,15 €

Preu/hora: 8,263 €

(1) 14 pagues

(2) 12 pagues

Taula 1

Locals de sessió diària

Categoria professional Salari base mensual
(1)

Salari base mensual amb prorrateig de pagues extres
(2)

Grup 1. Administratius
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Oficial administratiu 944,33 1.101,71

Auxiliar administratiu 944,33 1.101,71

Grup 2. Atenció al públic o serveis generals

Personal de taquilla 944,33 1.101,71

Porter/era,/acomodador/ora 944,33 1.101,71

Personal de neteja 944,33 1.101,71

Dependents/es 944,33 1.101,71

Personal de manteniment 944,33 1.101,71

Grup 3. Personal de cabina

Operador/ora de cabina 1.038,73 1.211,85

Taula 2

Locals de sessió diària

Categoria professional. grup 1 i 2 Salari base mensual (2) Antiguitat Total mensual

0 triennis 1.101,71  1.101,71

1 trienni 1.101,71 33,05 1.134,76

2 triennis 1.101,71 66,10 1.167,81

3 triennis 1.101,71 99,15 1.200,86

4 triennis 1.101,71 132,20 1.233,91

5 triennis 1.101,71 165,25 1.266,97

Taula 3

Locals de sessió diària

Categoria professional grup 3 Salari base mensual (2) Antiguitat Total mensual

0 triennis 1.211,85  1.211,85

1 trienni 1.211,85 33,05 1.244,90

2 triennis 1.211,85 66,10 1.277,95

3 triennis 1.211,85 99,15 1.311,00

4 triennis 1.211,85 132,20 1.344,05
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5 triennis 1.211,85 165,25 1.377,10

Plusos

Plus de nocturnitat

Plus de sessió golfa

Grups 1 i 2: 18,03 €/sessió

Grup 3: 19,83 €/sessió

Recàrrec sessió golfa

Grups 1 i 2: 3,00€/sessió (jornada)

Grup 3: 3,31 €/sessió (jornada)

Menyscapte de moneda: 23,80 €/mes

(21.076.033)
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