A l’atenció dels treballadors i treballadores

sectorial d’oficines i despatxos de
catalunya

coordinadora de registres i notaries de Catalunya
Maig de 2007
A l’atenció dels treballadors i les treballadores de les notaries de Catalunya

SIGNAT EL 2n CONVENI de NOTARIES de CATALUNYA
Novament ens dirigim a vosaltres per tal de fer-vos esment que s’ha signat el 2n
Conveni de Catalunya de les Notaries, quedant les taules salarials de la següent
manera:
Salaris bruts anuals 2007 (salari base i pagues extraordinàries)
incrementats en un 2% d’IPC previst (notaries fins 750 instruments)
OFICIAL JURÍDIC
AUXILIAR JURÍDIC
COPISTA
OFICIAL NO JURÍDIC
COMPTABLE
AUXILIAR NO JURÍDIC
SUBALTERN

18.396,89 euros.
15.634,54 euros.
12.916,17 euros.
15.859,76 euros.
15.859,76 euros.
12.916,17 euros.
9.532,61 euros.

HORES EXTRAORDINÀRIES PER GUÀRDIES - diumenge 27 de maig
Aprofitem per recordar-vos, com cada vegada que hi ha eleccions, dels drets que
teniu al Conveni pel motiu de les guàrdies del proper diumenge.
Artículo 13. Jornada y horas extraordinarias
1. La jornada de trabajo será, a jornada completa, de 38 horas semanales de trabajo efectivo.
2. Se considerarán horas extraordinarias las que excedan de la jornada señalada en el párrafo
anterior. Sin perjuicio de los acuerdos individuales entre Notario y empleado, serán de obligado
cumplimiento las horas extraordinarias que se deriven de guardias, ya sean electorales o colegiales.
3. Se distinguen cuatro modalidades de horas extraordinarias:
a) Horas extraordinarias diurnas: las que se realizan entre las 6 horas y las 22 horas.
b) Horas extraordinarias nocturnas: las que se realizan entre las 22 horas y las 6 horas.
c) Horas extraordinarias festivas: las que se realizan en un día festivo.
d) Horas extraordinarias por guardias: las que se realizan como consecuencia de celebración
de referéndum y elecciones (municipales, autonómicas, estatales y europeas) o por fijarse
como servicio por el Colegio de Notarios.

………………………………………………………….……………………………………………….…

Fitxa d’afiliació

+informació

Tel. 93 481 27 45

Nom i cognoms................................................................................................. DNI .....................................
Adreça.....................................................................................................................Telèfon……....................
Notaria..............................................................................................Població................................................
Correu electrònic …………………………………………..
Domiciliació: Banc__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Compte__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Firma:
(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX 93 310 71 1 7)
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES:
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que es titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També seran incorporades a un
fitxer de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació corresponent al sector al que pertany l’empresa en la que treballis i que pots comprovar en
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les teves dades en aquests fitxers es el manteniment de la teva relació com persona afiliada amb les concretes finalitats
establertes en els estatuts. A més aquestes dades podran servir per a enviar-te informació sobre les activitats i acords de col·laboració als que s’arribi amb altres
entitats. Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la web de la CSCCOO, dels acords i de les dades d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocopia de tu DNI i indicant “PROTECCIO DE DADES”, al
domicili de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al domicili de la CSCCOO, situat en el carrer Fernández de la Hoz,
12, 28010 Madrid, per als fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon
934.812.902

federació de serveis financers i administratius de
Via Laietana, 16, 2n – 08003 BARCELONA – Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17
Correu electrònic: comfia-cat@comfia.ccoo.es – www.comfia.cat

