Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya
Juliol 2017

Tenim Preacord del Conveni d’OODD pels anys
2017-18 ratificat per les delegades i delegats
A l’assemblea de delegats i delegades celebrada el 18/07/2017
hem ratificat per unanimitat el preacord que CCOO i UGT vam
signar el passat 10 de juliol, en el que van pactar amb les
patronals del sector (Foment i Pimec) el nou conveni pels anys
2017-2018, del que el més rellevant és:






Increment salarial 2017 i 2018:
o Tant pel 2017 com pel 2018, 1.5% general; 1.9%
pels nivells 3 dels grups 5/6/7; es reflectirà a taules
cada any.
o Efectes retroactius des de l’1 de gener de 2017.
o Es revisaran en funció del que determini el AENC; en el cas de que no hi hagi a
l’AENC acord per la revisió del 2018 s’aplicarà el mateix criteri que es pacti a
l’AENC pel 2017.
Plus idiomes (ja vam informar a l’anterior comunicat de aquest plusos):
o per l’ús d’un o més idiomes estrangers, sempre que no sigui inherent al lloc de
treball (per exemple, traductor/a-interpret).
o 5% sobre el salari base -merita mensualment.
Plus disponibilitat:
o per estar disponible fora de la jornada -mòbil, busca, etc.. En el cas de que
l’empresa contactés ja es tracta d’hores extraordinàries.
o 2 taules: preu per hora normal y preu per hora nocturna, 25 de desembre y 1 de
gener.

Ambdós plusos s’actualitzaran en la mateixa mesura que el salari base.
Es podran compensar i absorbir només si existeix un complement equivalent, i sempre que el total
percebut no sigui inferior desprès d’aplicar-los.
A l’assemblea s’han debatut i aclarit els dubtes, i s’ha remarcat la necessitat de coordinar amb
l’agrupació les situacions que puguin sortir a l’hora de aplicar aquest nous plusos.
El proper dia 24 de juliol procedirem a la signatura del nou conveni, encara que no serà
efectiu fins que no es publiqui al DOGC.

Fitxa d’afiliació

PROTECCIÓ DE DADES:

data ............. / ................ / …..........

Nom i cognoms .................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….........……....................................... Telèfon ….....................................................…......... Data naixement ............. / ............... / ….............
Adreça ................................................................................................................................................................................................................................
Població ............................................................................................................................................................. Codi postal ..........................................
Empresa/centre de treball .................................................................................................................................................................................................
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....
Signatura d’afiliació:
Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:

E S
IBAN

NÚMERO D’ENTITAT

OFICINA

DC

COMPTE

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu compte els imports corresponents.
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic
Localitat ..................................................................................

Signatura d’ordre de domiciliació:

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del
qual és 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 a què pertany l’empresa en
què 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 a persona afiliada amb les
concretes finalitats establertes en els estatuts. A
més aquestes dades podran servir per 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 CS CCOO, 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 fotocòpia del teu DNI i
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens
algun dubte pots enviar un correu electrònic a
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 08003 BARCELONA)
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Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17
sat@serveis.ccoo.cat - www.ccoo-serveis.cat - APP ccoo-serveis.cat
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Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya
Juliol 2017

Tenemos Preacuerdo del Convenio de OODD para los
años 2017-18 ratificado por las delegadas y delegados
En la asamblea de delegados y delegadas celebrada el
18/07/2017 hemos ratificado por unanimidad el preacuerdo que
se CCOO Y UGT firmamos el pasado 10 de julio, en el que
pactamos con las patronales del sector (Fomento y Pimec) el
convenio para los años 2017-2018; lo más relevante es:






Incremento salarial 2017 y 2018:
o tanto para 2017 como para 2018, 1.5% general; 1.9%
para los niveles 3 de los grupos 5/6/7; se reflejará en las
tablas de cada año.
o Efectos retroactivos des de el 1 de enero de 2017.
o Se revisarán en función de lo que determine el AENC; en el caso de que no haya
en el AENC acuerdo para la revisión de 2018 se aplicará el mismo criterio que se
pacte en el AENC para 2017.
Plus idiomas (se informó en el anterior comunicado de estos pluses):
o por el uso de uno o más idiomas extranjeros, siempre que no sea inherente al
puesto de trabajo (por ejemplo, traductor/a- intérprete).
o 5% sobre el salario base - devenga mensualmente.
Plus disponibilidad:
o por estar disponible fuera de la jornada -móvil, busca, etc.. En el caso de que la
empresa contactase ya se trataría de horas extraordinarias.
o 2 tablas: precio por hora normal y precio por horas nocturnas, 25 de diciembre y 1
de enero.

Ambos pluses se actualizarán en la misma proporción que el salario base.
Se podrán compensar y absorber sólo si existe un complemento equivalente, y siempre que el
total percibido no sea inferior después de aplicarlos.
Durante la asamblea se han debatido y aclarado las dudas planteadas, y se ha remarcado la
necesidad de coordinar con la agrupación les situaciones que puedan surgir a la hora de aplicar
estos nuevos pluses.
El próximo día 24 de julio procederemos a la firma del nuevo convenio, aunque que no será
efectivo hasta que no se publique en el DOGC.

Fitxa d’afiliació

PROTECCIÓ DE DADES:

data ............. / ................ / …..........

Nom i cognoms .................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….........……....................................... Telèfon ….....................................................…......... Data naixement ............. / ............... / ….............
Adreça ................................................................................................................................................................................................................................
Població ............................................................................................................................................................. Codi postal ..........................................
Empresa/centre de treball .................................................................................................................................................................................................
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....
Signatura d’afiliació:
Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:

E S
IBAN

NÚMERO D’ENTITAT

OFICINA

DC

COMPTE

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu compte els imports corresponents.
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic
Localitat ..................................................................................

Signatura d’ordre de domiciliació:

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del
qual és 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 a què pertany l’empresa en
què 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 a persona afiliada amb les
concretes finalitats establertes en els estatuts. A
més aquestes dades podran servir per 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 CS CCOO, 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 fotocòpia del teu DNI i
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens
algun dubte pots enviar un correu electrònic a
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 08003 BARCELONA)
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