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R ESOLC:

DEPARTAMENT
DE TREBALL, I N D ~ S T R I A ,
COMERC I TURISME
RESOLUCI~
TIC/506/2003, de 20 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de I'Acord de
revisió salarialper a l'any 2003 del Conveni collectiu de treball del sector d'oficines i despatxos
de Catalunya (codi de conveni núm. 7900375).
Vist el text de I'Acord de revisió salarial per
a l'any 2003 del Conveni col9ectiu de treball del
sector d'oficines i despatxos de Catalunya, subscrit per les parts negociadores el dia 28 de gener de 2003, i de conformitat amb el que disposa
Particle 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 111995,
de 24 de marc. pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei de YEstatut dels treballadors; Particle 2.b)
del Reial decret 104011981. de 22 de maig. sobre registre i dipdsit de convenis col,lectius de
treball, Particle 11.2de I'Estatut d'autonomia de
Catalunya. i aitres normes d'aplicació.
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1 Disposar la inscripció de PAcord de revisió
de revisió salarial per a l'any 2003 del Conveni
col.lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya al Registre de convenis de
la Direcció General de Relacions Laborals (codi
de conveni núm. 7900375).
2 Disposar que I'Acord esmentat es publiqui
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
amb el compliment previ deis tramits pertinents.
Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió
'úegociadora del conveni.
Barcelona. 20 de febrer de 2003

JALME
ABATIDISARES
Director general de Relacions Laborals
Traducció del text originalsignatper lesparts
ACORD
de revisió salarial Der a I'any 2003 del Conveni
col4ectiu de trebali del recto; d'oficines i despatxos de Catalunya
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ASSEX
1

Conveni col.lectiu de Oficines i Despatxos de Catalunya
Taules salarials any 2003
C: categories: SA:salari anual 2003; SM: salari mensual (16,s pagues) 2003

C
Grup A
Titulat grau superior ....................................................
Titulat grau mitji ...................................
Grup B
Cap superior (oficials majors) ....................................
Cap de primera. caps d'equip
informatic. analistes, programadors
d'ordinadors. caps de delineació
Caps de segona, programadors de
maquines auxiliars. administradors
test. coordinador tractament de
qüestionari, caps d'exp
' '
delineants projectistes
......................
Oficial de primera. con
operadores. delineants. caps de
maquines bisiques. tabuladors ..................................
Perforistes, verificadors.
classificadors ................................................................
Oficial de segona .........................................................
Coordinador d'estudis. cap de enquestes.
inspectores entrevistes ..........................................

SA

SM

18.057,00 L.094.36
15.130,96 917.03
15.130.96

917.03

14.630.82

886.72

C
SA
Dibuixants, operadors maquines
hasiques. entrevistadors. enquestadors ..................... 12.326.77
Calcadors ...................................................................... 11.852,37
Auxiliar de més de 20 anvs
.................... 9.822.85
Auxiliar de 18 a 20 a n y
Aspirant menor de 18 a n y ........................................... 7.411,13
Grup C
Bidell major .................................................................. 11.998.94
Bidell .................................
................. 10.293.28
Ketejadorsies .................................................................

14.116.18

855.53

13.204.87

800,30

13.028.19
12.868,53

789.59
779.91

8.616.93

Grup D
Encarregats .....................................
Oficial de primera conductor
Oficial de segona. lector de co
Ajudants operadors, reproductors
de plinols, operadors multicopistes
i fotocopiadore
....... 10.744.71
Mossos.peons
....................................... 10.051.44

77981

AKNEX
2
Dietes
L'import de les dietes queda establert en els
seguents valors:
Dieta completa: 40.94
Mitja dieta: 17,30
Dinar: 6.47
Quilometratge: 0.22
(03.059.068)

........................................
....
" 1 1 1 1 . 1 1

SM
747.08
718,33
595.32
549.00
449,16
727,21
623,84
545,40
522,24
808.76
785.63
741,52
651,19
609,18

