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CONVENI OFICINES I DESPATXOS CATALUNYA
Comunicat - 25 de juny de 2012

Signada la revisió salarial definitiva del
2011 del Conveni d’Oficines i Despatxos de
Catalunya
Avui 25 de juny hem signat les taules salarials definitives del 2011 del conveni d’oficines i despatxos
de Catalunya, que adjuntem en aquest comunicat, i posant fi a un conflicte que ja estava perllongantse masses setmanes, amb una solució prou satisfactòria pels interessos dels treballadors i
treballadores del sector.
El conflicte s’ha generat des del moment en què la patronal ens ha demanat no pagar cap augment del
2011, al·legant a la situació de crisi generalitzada en el sector. Finalment, i després de diferents reunions de
la Comissió Paritària del conveni, així com l’anàlisi de diverses propostes, ens hem posat d’acord amb un
augment del 0’70%, la qual cosa fa que sumada al 0’25% que hi havia a compte per aquest any fa que les
taules definitives pel 2011 suposin un increment de gairebé d’un 1% respecte al 2010. Entenem que és un
increment força ajustat a la realitat del sector en el que no solament no hi ha augments salarials a gairebé
cap empresa, si no està patint greument la reforma laboral amb multitud de conflictes, com rebaixes salarials
o expedients de regulació d’ocupació.
Un cop signat l’acord de taules salarials, i per tal de no perdre més temps, hem constituït la comissió
negociadora del conveni, per al 2012 i anys propers, un conveni que afecta a més de 250.000 treballadors a
tot Catalunya.
Tal i com hem comentat en anteriors comunicats, serà una negociació complexa, tenint en compte el context
de crisi i davallades de drets que hem comentat en anterioritat. Ens cal, per tant, ser pràctics. Com a metes
ens hem de plantejar cercar la garantia del poder adquisitiu, l’adequació de la jornada laboral a la conciliació
de la vida personal i familiar, o la creació de mitjans que no permetin el despenjament del conveni a les
empreses si no és d’una forma negociada.
Cal insistir també que aquest any, en la distribució de la jornada laboral de 1.772 hores dintre del calendari, i
per jornades completes, hi ha un excés de 3’5 dies que s’ha de dilucidar dintre de l’empresa de comú acord
amb els treballadors.
Gràcies per l’atenció i estarem en contacte.

Fitxa d’afiliació

PROTECCIÓ DE DADES:

data ………….......…..….....…..

Nom i cognoms .........................................................................................................................................................................................................
DNI .…….........……....................................... Data naixement .............. / ................/….......... Tel. Mòbil .................................................…….......
Adreça ........................................................................................................................................ Telèfon ..................................................................
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 CCOO o envia-la directament al

FAX 93 310 71 17)

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que 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 al que pertany l’empresa en
la que 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 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.ccoo.cat, 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 fotocòpia del teu
DNI 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 de la 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@ccoo.cat o trucar al telèfon
934.812.902
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ANNEX I
CONVENI COL·LECTIU D’OFICINES I DESPATXOS DE CATALUNYA
REGULARIZACIÓ A 31/12/2011 DE LES TAULES SALARIALS ANY 2011
Grup profesional

Salari Anual

Salari Mensual
(14 pagues)

Salari Mensual
(16,5 pagues)

GRUP 1

23.677,64 €

1.691,26 €

1.435,01 €

GRUP 2

19.927,79 €

1.423,41 €

1.207,74 €

GRUP 3 Nivell 1

19.284,96 €

1.377,50 €

1.168,79 €

GRUP 3 Nivell 2

18.534,99 €

1.323,93 €

1.123,33 €

GRUP 4 Nivell 1

17.570,74 €

1.255,05 €

1.064,89 €

GRUP 4 Nivell 2

17.356,46 €

1.239,75 €

1.051,91 €

GRUP 5 Nivell 1

17.142,19 €

1.224,44 €

1.038,92 €

GRUP 5 Nivell 2

16.927,91 €

1.209,14 €

1.025,93 €

GRUP 5 Nivell 3

16.070,80 €

1.147,91 €

973,99 €

GRUP 6 Nivell 1

15.749,38 €

1.124,96 €

954,51 €

GRUP 6 Nivell 2

14.142,30 €

1.010,16 €

857,11 €

GRUP 6 Nivell 3

12.963,78 €

925,98 €

785,68 €

GRUP 7 Nivell 1

12.856,64 €

918,33 €

779,19 €

GRUP 7 Nivell 2

11.892,39 €

849,46 €

720,75 €

GRUP 7 Nivell 3

11.356,70 €

811,19 €

688,28 €

ANNEX II
COMPLEMENT “EX CATEGORÍA PROFESIONAL”
Categories
Dibuixants, operadors màquines bàsiques
entrevistadors, enquestadors
Conserges
Mossos,

peons

Import anual

Import mensual
(14 Pagues)

Salari Mensual
(16,5 pagues)

428,56 €

30,61 €

25,97 €

642,83 €

45,92 €

38,96 €

321,41 €

22,96 €

19,48 €

ANNEX 3
Dietes 2011
L’import definitiu de les dietes per 2011 queda establert en els següents valors:
Dietes 2011
Dieta completa:

53,03 €

Mitja dieta:

22,50 €

Menjar:

9,11 €

Quilometratge:

0,29 €
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