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Ja tenim signat el Conveni de
Catalunya d’oficines i despatxos
(2008-2011)
Després de gairebé un any de negociacions,
COMFIA–CCOO i Fes–UGT, per la part social, i
Foment del Treball i Pimec, per la part
empresarial, han signat el Conveni Col·lectiu
de Catalunya d’Oficines i Despatxos, amb una
vigència de 4 anys (2008 –2011).
La negociació ha estat llarga i al final ha valgut la
pena ja que s’ha aconseguit establir les bases
d’una major dignificació, alhora que modernització
del sector, ja que desapareixen definitivament les
categories professionals (herència de les velles
ordenances laborals franquistes). D’aquesta
manera, també s’obre la porta a un disseny de
carrera
professional
pels
treballadors
i
treballadores del sector.
Les principals millores que es desprenen del
conveni són:
-

-

Passi de categories professionals a grups
professionals.
Nova taula salarial per al 2008, que es
concreta en un increment mig del voltant d’un
6%.
Manteniment del poder adquisitiu per als anys
2009 i 2010, amb l’IPC previst i clàusula de
garantia salarial.

-

-

-

-

IPC previst més
0’25 amb clàusula
de garantia salarial
per al 2011.
Introducció
d’un
nou plus festiu,
amb especial incidència en festius especials
(Nadal, Cap d’Any i Reis).
Clarificació del procediment d’elaboració dels
calendaris laborals, amb sotmetiment al TLC.
Inclusió de les millores a la Llei d’Igualtat.
Permís sense sou de fins un mes l’any, per
adopció a l’estranger.
12 hores l’any de permís retribuït per visita
mèdica, incloent acompanyament de familiar
directe.
Nova redacció en l’apartat de salut laboral.
Ciberdrets i us del correu electrònic.

Properament enviarem informació més detallada
afegint-hi la taula salarial del 2008.

Per més informació adreceu-vos a
oficat@comfia.ccoo.es - Tel. 93 481 27 45
Barcelona, 17 de desembre 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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