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Informació sobre la negociació del Conveni
d’Oficines i Despatxos de Catalunya
El passat 4 d’abril vàrem iniciar la negociació del
Conveni, des de llavors fins ara han passat moltes
coses.
Recordar-vos, abans que res, que dintre de les nostres
reivindicacions, en base a l’enquesta que vàrem
promoure l’estiu passat, així com del nostre
coneixement exhaustiu del sector, entre altres coses
demanem que cap salari estigui per sota dels 1.000
euros, que no es faci efectiva la clàusula d’absorció i
compensació per tal que els augments no sigui ficticis
si no reals, que hi hagi una reducció de jornada prou
significativa perquè la gent pugui més hores per
assumptes propis o per anar al metge, que hi pugui
haver una carrera professional real i la gent pugui tenir
la oportunitat real de pujar de categoria.
La resposta de la patronal, en quant hem arribat al punt
salarial –tant pel que fa al salari o clàusula d’absorció–
ens ha dit: d’entrada no i ens proposa per contra
estudiar el canvi i mobilitat de les categories. En concret:
Salari. La patronal no es tanca a la possibilitat de que es
valori arribar als 1.000 euros, però ells manifesten que
arribar en aquest punt els suposa un esforç econòmic
massa gran i, per tant, inassumible si la durada del
conveni és curta. Si la durada és més llarga –i ells
proposen 6 anys- podrien assumir entrar en aquest
concepte ja que manifesten que demanem pujades de
fins al 42% respecte les taules salarials del 2007.
Classificació professional. La patronal Foment del
Treball considera molt important un canvi en la
classificació professional i ens han posat sobre la taula
una proposta de reclassificació professional per passar
de categories a grups. La proposta no ve acompanya-

da de cap percepció salarial, concepte per nosaltres
clau per poder continuar parlant del tema. Nosaltres
estaríem disposats a entrar sempre que poguéssim
incorporar la possibilitat de fer la carrera professional.
Jornada. En aquests moments, la patronal no vol ni
sentir parlar de cap tipus de reducció de jornada.
On sí que sembla que podríem arribar a acords,
vinculats sempre al conjunt del conveni, és en les
següents matèries:
Plus nocturn i festiu. La patronal accepta la nostra
proposta d’apujar la quantia del plus nocturn i
d’introduir un nou plus festiu per qui tingui que treballar
en dies festius.
Vacances i calendari. S’introduiria la possibilitat
d’anar al TLC i vincular-se a un arbitratge de caràcter
obligatori en cas de desacord amb el tema de les
vacances o del calendari. Seria una millora important
tenint en compte que fins ara, en cas de desacord la
legislació remet a la jurisdicció judicial competent.
A dia d’avui fa tres setmanes que no hi ha reunió de la
mesa negociadora en espera de la proposta concreta
del tema grups professionals. Probablement sigui una
tàctica dilatòria de la negociació, ja que es pot parlar
perfectament d’altres punts de la plataforma. ComfiaCCOO estem fent gestions per tal d’avançar i us
continuarem informant dels avenços que es vagin
produint o de les accions a emprendre si nos es donen
els passos favorables que esperem en relació a la
plataforma reivindicativa.
Seguirem informant.
Juny de 2008

Fitxa d’afiliació
Nom i cognoms...................................................................................................... DNI .…….....……................….....
Adreça.....................................................................................................................Telèfon……......................…........
Empresa........................................................................................................................................................................
Correu electrònic …………………………………………..
Domiciliació: Banc__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Compte__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX

Firma:

93 310 71 17)

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.conc.es. 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.conc.es, 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 D.N.I. 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 del 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@conc.es o trucar al telèfon 934.812.902
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