
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/1829/2015, de 31 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord
sobre taules salarials corresponents a l’any 2015, del Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i
despatxos de Catalunya 2012-2014 (codi de conveni núm. 79000375011994).

Vist el text de l’acord de sobre taules salarials corresponents a l’any 2015, del Conveni col·lectiu de treball del
sector d’oficines i despatxos de Catalunya 2012-2014, subscrit, en data 12 de juny de 2015, per la part
empresarial pels representants de Fomento del Trabajo Nacional i pels representants de PIMEC, i per la part
social pels representants de CCOO i d’UGT, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei de l’Estatut dels treballadors; l’article
2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball;
el Decret 63/2015, de 28 d’abril, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Disposar la inscripció de l’acord esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

 

Barcelona, 31 de juliol de 2015

 

Jordi Miró i Meix

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Traducció del text original signat per les parts

 

Acta de la constitució de la mesa negociadora del Conveni col·lectiu laboral d’oficines i despatxos de Catalunya

 

Assisteixen:

Per CCOO: Titulars: Sra. Àngels Tomas Gonzalo, Sr. Emilio Sánchez, Sr. David Lloveras Mir.

Assessors: Sr. Carles Català Pinyol, Sr. Esteban Sanabria.

 

Per UGT

Titulars d’UGT
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Sr. Juan Carlos Giménez, Sra. Lourdes Julbe Jou, Sr. Gabriel Nieto Baron.

Assessors d’UGT

Sra. Rosa Ciurana

 

Per Foment del Treball Nacional:

Titulars: Sr. Javier Ibars, Sra. Mireia Recio, Sra. Yésika Aguilar, Sr. Antonio Saenz, Sr. César Sánchez.

 

Per PIMEC

Titulares: Sra. Jana Callís i Vilagut, Sr. Ricard Sánchez.

 

Secretaria de la Comissió

Sra. Yésika Aguilar Granados.

 

Barcelona, a 12 de juny de 2015, a la seu de Foment del Treball Nacional, sent les 11:00 hores, es reuneixen
els representants dels Sindicats FES-UGT (Federació de Serveis de la UGT), CCOO Serveis Catalunya
(Federació de Serveis de Catalunya de CCOO) i de les organitzacions empresarials Foment del Treball Nacional
i PIMEC, als efectes de constituir la Mesa Negociadora del Conveni col·lectiu laboral d'oficines i despatxos de
Catalunya, i resta de qüestions que s'exposen.

Tots els assistents es reconeixen mútuament capacitat i legitimació suficient per a la negociació del present
conveni amb els efectes previstos en el Títol III de l'Estatut dels treballadors.

Després de les diverses intervencions de les parts s'adopten els acords que a continuació, s'exposen:

 

Primer

La Comissió negociadora del Conveni col·lectiu laboral d'oficines i despatxos de Catalunya resta vàlidament
constituïda i està composta per un màxim de 14 membres per cadascuna de les dues representacions, sindical i
patronal.

Per part de CCOO, es designen els membres titulars. Els seus representants són els següents:

Titulars de CCOO

Sra. Àngels Tomas Gonzalo

Sr. David Lloveras Mir

Sr. Emilio Sánchez Cárcel

Assessors de CCOO

Sr. Carles Català Pinyol

Sr. Esteban Sanabria Garnica

Per part d'UGT, es designen els membres titulars. Els seus representants són els següents:

Titulars d'UGT

Sr. Joan Carles Giménez Manrubia

Sra. Lourdes Julbe Jou

Sr. Gabriel Nieto Baron

Assessors d'UGT
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Sra. Rosa Ciurana Díez

Per part de Foment del Treball Nacional, es designen els 9 membres titulars. Els seus representants són els
següents:

Titulars de FTN:

Sr. Javier Ibars Álvaro

Sra. Yésika Aguilar Granados

Sra. Mireia Recio Ortega

Sr. César Sánchez Hernández

Sr. Antonio Saenz

Sra. Rosa Armengol

Sr. Gil Cristià Llevat

Sr. Joan Sales Cortés

Sr. Jordi Arxer

Per part de PIMEC, es designen els 5 membres titulars. Els seus representants són els següents:

Titulars de PIMEC

Sra. Jana Callís i Vilagut

Sr. Ricard Sánchez

Sr. Itziar Ruedas

Sr. Pau Presas

Sra. Estrella Rincón

 

Segon

Votació i signatura, si escau, de la pròrroga de la ultraactivitat Conveni laboral d'oficines i despatxos de
Catalunya 2012-2014. Tots els membres de la Mesa negociadora del Conveni col·lectiu del sector d'oficines i
despatxos, acorden la pròrroga de la totalitat dels continguts del Conveni d'oficines i despatxos de Catalunya
2012-2014, durant aquest any 2015, amb excepció dels increments salarials. Atès que el Conveni va ser
denunciat el passat 27 de novembre de 2014, s'aprova per unanimitat la pròrroga de la ultraactivitat del
Conveni d'oficines i despatxos de Catalunya 2012-2014 fins 31 desembre 2016.

 

Tercer

Anàlisi i aprovació, si escau, de les taules salarials corresponents a l'any 2015 del Conveni col·lectiu laboral
d’oficines i despatxos de Catalunya".

Les organitzacions signants del present conveni vam acordar un increment de les taules salarials per a l'any
2015 en un 0,8% respecte a les aprovades en 2014.

L'increment anteriorment acordat tindrà efectes retroactius a 1 gener 2015.

Així mateix, es tindrà en compte en la negociació del pròxim Conveni col·lectiu d'oficines i despatxos la clàusula
de garantia salarial establerta a l'III Acord per a l'Ocupació i la Negociació col·lectiva 2015-2017.

Les empreses hauran de procedir a la regularització dels endarreriments en el termini màxim de tres mesos
des de la publicació de les presents taules salarials al DOGC.

S'aprova la revisió de referència i la seva remissió al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, als efectes del seu registre i que s'ordeni, així mateix, la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, tant de l'acta com de les taules salarials 2015.
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Quart

Es nomena secretària de la Comissió a la Sra. Yésika Aguilar Granados. S'autoritza i es delega en la persona de
la secretària de la Comissió negociadora la remissió de les actes de la Mesa negociadora a la "Direcció General
de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball" del "Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya ", als efectes oportuns, així com per realitzar qualsevol tramitació administrativa que sigui necessària
de la Comissió negociadora.

S'acorda per unanimitat el registre de l'acta i de les taules salarials.

S'autoritza i delega en la secretària de la Mesa negociadora, Sra. Yésika Aguilar, la realització d'aquests
tràmits.

S'adjunta a la present acta les quantitats resultants per als annexos I i II del Conveni.

Sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present Acta que subscriu un
representant de cada organització signant, estenent de la mateixa les corresponents còpies, sent les 12:30
hores.

 

Annex I

Conveni col·lectiu d’ oficines i despatxos de Catalunya

 

Taules salarials any 2015

 

Grup professional Salari Anual Salari Mensual 
(14 pagues)

Salari Mensual 
(16,5 pagues)

Grup 1 24.323,42 € 1.737,39 € 1.474,15 €

Grup 2 20.471,30 € 1.462,24 € 1.240,68 €

Grup 3 nivell 1 19.810,93 € 1.415,07 € 1.200,66 €

Grup 3 nivell 2 19.040,51 € 1.360,04 € 1.153,97 €

Grup 4 nivell 1 18.049,97 € 1.289,28 € 1.093,94 €

Grup 4 nivell 2 17.829,84 € 1.273,56 € 1.080,60 €

Grup 5 nivell 1 17.609,73 € 1.257,84 € 1.067,26 €

Grup 5 nivell 2 17.389,60 € 1.242,11 € 1.053,92 €

Grup 5 nivell 3 16.509,12 € 1.179,22 € 1.000,55 €

Grup 6 nivell 1 16.178,93 € 1.155,64 € 980,54 €

Grup 6 nivell 2 14.528,02 € 1.037,72 € 880,49 €

Grup 6 nivell 3 13.317,35 € 951,24 € 807,11 €

Grup 7 nivell 1 13.207,30 € 943,38 € 800,44 €

Grup 7 nivell 2 12.216,75 € 872,62 € 740,41 €

Grup 7 nivell 3 11.666,44 € 833,32 € 707,06 €
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Annex II

Dietes 2015

 

L’import de les dietes per a 2015 queda establert en els següents valors:

Dieta complerta: 54,47 €

Mitja dieta: 23,11 €

Menjar: 9,36 €

Quilometratge: 0,29 €

 

 

(15.212.111)
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