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COMFIA-CCOO signa la revisió salarial
2011 del Conveni d’Oficines i Despatxos
de Catalunya

A

quest dijous 17 de febrer hem signat les taules salarials per aquest any 2011
del Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya, regularitzant les
taules del 2010 amb la diferència entre el IPC previst i el real (2%) i situant
l’augment provisional per aquest any en 1’25% amb caràcter retroactiu des d’1 de
gener.
Igual que l’any passat, hem donat per solucionada la greu discrepància que hi ha hagut per la
manca d’existència d’una referència d’un IPC previst pel Govern per aquest any. Per tant, s’ha
imposat el sentit comú i ens hem ajustat als criteris salarials recollits en l’Acord confederal per
a l’ocupació i la negociació col·lectiva, i que ha servit per solucionar un conflicte que podia
haver tingut un final molt negatiu per als treballadors i treballadores del sector.
En primer lloc, s’ajusta la taula salarial definitiva del 2010, addicionada en un 2% que és la
diferència entre el 1% que vam agafar com a indicador d’IPC previst i el 3%, que ha estat el
IPC real a 31 de desembre del 2010. Sobre aquest augment, hem d’afegir aquest 1’25% per
confeccionar les taules provisionals del 2011, fruit del 1% agafat novament com a referència
d’IPC previst i el 0’25%, en aplicació a allò previst en el article 19.3 del vigent conveni
col·lectiu.
Hem de vigilar que, tal i com està estipulat al conveni, la clàusula de garantia pel 2010 només
actua des del mes en què es va superar el indicador que hem agafat com IPC previst, és a dir,
des del mes d’octubre, tal i com indica l’INE. Per tant, afegim una taula de possibles
endarreriments a cobrar des del mes d’octubre, cas que tinguem salaris ajustats a taules de
conveni. Per una altra banda, també adjuntem les taules salarials provisionals per al 2011 en
funció dels augments descrits en el paràgraf anterior.
Des de COMFIA-CCOO Catalunya ens congratulem d’haver arribat a aquest acord, ja que
aquestes taules garantitzen el poder adquisitiu de més de 200.000 treballadores i treballadors
de Catalunya, en un conveni que fa referència a una multitud de sectors i subsectors, amb
realitats moltes vegades molt atomitzades, i en el que és imprescindible garantir uns mínims
dignes i acceptables en el conveni col·lectiu, eina vertebradora del sector.
Volem afegir que és molt important continuar a l’aguait del calendari laboral que les empreses
tenen la obligació de publicitar, ja que aquest any, en aplicació de la distribució de jornada
(1.772 hores màximes per conveni sobre 225 dies laborables) aquest any tenim un excés de
jornada de 28 hores, és a dir, 3’5 dies de més que s’han de compensar d’alguna manera.
Us demanem que, donada la transcendència de tots aquests conceptes, tingueu especial cura
en l’aplicació de les vostres condicions de treball i que, per qualsevol dubte, poseu-vos en
contacte amb nosaltres als telèfons de la Federació.
Febrer 2011

Fitxa d’afiliació

data ………….......…..….....…..

Nom i cognoms .........................................................................................................................................................................................................
DNI .…….........……....................................... Telèfon ….................................................…......... Data naixement ............. / ................/…..........
Adreça ........................................................................................................................................................................................................................
Població .................................................................................................................................................... Codi postal ..........................................
Empresa/centre de treball ........................................................................................................................................................................................
Domiciliació:

Banc/Caixa
Oficina
D
C
Compte/llibreta
Firma:
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................….....................

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

PROTECCIÓ DE DADES:
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
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Pendent de publicar en el DOGC

ENDARRERIMENTS ANY 2010
Grup professional

Salari Anual

GRUP 1

113,84 €
95,81 €
92,72 €
89,11 €
84,48 €
83,45 €
82,42 €
81,39 €
77,26 €
75,72 €
67,99 €
62,33 €
61,81 €
57,18 €
54,60 €

GRUP 2
GRUP 3 Nivell 1
GRUP 3 Nivell 2
GRUP 4 Nivell 1
GRUP 4 Nivell 2
GRUP 5 Nivell 1
GRUP 5 Nivell 2
GRUP 5 Nivell 3
GRUP 6 Nivell 1
GRUP 6 Nivell 2
GRUP 6 Nivell 3
GRUP 7 Nivell 1
GRUP 7 Nivell 2
GRUP 7 Nivell 3

ANNEX 1.- TAULES SALARIALS PROVISIONALS ANY 2011
Grup professional

Salari Anual

23.513,05 €
19.789,27 €
19.150,90 €
18.406,15 €
17.448,60 €
17.235,81 €
17.023,02 €
16.810,24 €
15.959,09 €
15.639,90 €
14.044,00 €
12.873,66 €
12.767,27 €
11.809,72 €
11.277,75 €

GRUP 1
GRUP 2
GRUP 3 Nivell 1
GRUP 3 Nivell 2
GRUP 4 Nivell 1
GRUP 4 Nivell 2
GRUP 5 Nivell 1
GRUP 5 Nivell 2
GRUP 5 Nivell 3
GRUP 6 Nivell 1
GRUP 6 Nivell 2
GRUP 6 Nivell 3
GRUP 7 Nivell 1
GRUP 7 Nivell 2
GRUP 7 Nivell 3

Salari Mensual
(14 pagues)

Salari Mensual
(16,5 pagues)

1.679,50 €
1.413,52 €
1.367,92 €
1.314,72 €
1.246,33 €
1.231,13 €
1.215,93 €
1.200,73 €
1.139,93 €
1.117,14 €
1.003,14 €
919,55 €
911,95 €
843,55 €
805,55 €

1.425,03 €
1.199,35 €
1.160,66 €
1.115,52 €
1.057,49 €
1.044,59 €
1.031,70 €
1.018,80 €
967,22 €
947,87 €
851,15 €
780,22 €
773,77 €
715,74 €
683,50 €

ANNEX 2.- COMPLEMENT “EX CATEGORIA PROFESSIONAL”
Categories

Import anual

Dibuixants, operadors màquines bàsiques,
entrevistadors, enquestadors
Conserges
Mossos, peons

Import mensual
(14 pagues)

Salari Mensual
(16,5 pagues)

425,58 €

30,40 €

25,79 €

638,36 €

45,60 €

38,69 €

319,18 €

22,80 €

19,34 €

ANNEX 3.- DIETES 2011
Dietes 2011
Dieta completa:

52,66 €

Mitja dieta:

22,34 €

Dinar:

9,05 €

Quilometratge:

0,29 €
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