Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya

Publicació de l’increment salarial per al 2015
En data 05 d’agost finalment s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’increment corresponent al 0’8%
sobre les taules del 2014, fruit de l’acord signat
signa en aquell llunyà 12 de juny.
Aquesta vegada el comunicat es merament informatiu, ja que ja vam fer la valoració política
política en l’anterior comunicat enviat el mes de
juny. Recordem només que davant la situació del sector, el que tenim pactat és la pròrroga d’un any de la vigència del conveni, però el
que no ha quedat congelat és l’augment salarial, que ha quedat fixat en un 0’8%,
0’ , amb efectes retroactius des de l’1 de gener, i del que
adjuntem les taules definitives.
Recordem també que segons la disposició addicional primera del conveni, les empreses tenen des d’aquets moment 3 mesos de temps
tem
per fer efectius els possibles endarreriments.
rreriments.

Grupo profesional

Salario Anual

Salario Mensual
(14 pagas)

Salario Mensual
(16,5 pagas)

GRUPO 1

24.323,42 €

1.737,39 €

1.474,15 €

DIETAS 2015
El importe de las dietas para 2015 queda
establecido en los siguientes valores:

GRUPO 2

20.471,30 €

1.462,24 €

1.240,68 €

GRUPO 3 Nivel 1

19.810,93 €

1.415,07 €

1.200,66 €

Dieta completa:

54,47 €

GRUPO 3 Nivel 2

19.040,51 €

1.360,04 €

1.153,97 €

Media dieta:

23,11 €

GRUPO 4 Nivel 1

18.049,97 €

1.289,28 €

1.093,94 €

Comida:

9,36 €

Kilometraje:

0,29 €

GRUPO 4 Nivel 2

17.829,84 €

1.273,56 €

1.080,60 €

GRUPO 5 Nivel 1

17.609,73 €

1.257,84 €

1.067,26 €

GRUPO 5 Nivel 2

17.389,60 €

1.242,11 €

1.053,92 €

GRUPO 5 Nivel 3

16.509,12 €

1.179,22 €

1.000,55 €

GRUPO 6 Nivel 1

16.178,93 €

1.155,64 €

980,54 €

GRUPO 6 Nivel 2

14.528,02 €

1.037,72 €

880,49 €

GRUPO 6 Nivel 3

13.317,35 €

951,24 €

807,11 €

GRUPO 7 Nivel 1

13.207,30 €

943,38 €

800,44 €

GRUPO 7 Nivel 2

12.216,75 €

872,62 €

740,41 €

GRUPO 7 Nivel 3

11.666,44 €

833,32 €

707,06 €

Juny 2015

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
u compte els imports corresponents.
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic
Localitat ..................................................................................

Signatura d’ordre de domiciliació:

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

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
aque
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
enviar
informació sobre les activitats i acords de
col·laboració als que s’arribi amb
am 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
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