
Butlletins anteriors.

Assemblea Tallers

Convocada per preparar la dis-
cussió del conveni col·lectiu.

Resolució de paritàries

El passat 7 de febrer d’enguany 
es va reunir la comissió paritària 
per resoldre cinc qüestions que 
s’havien plantejat al conveni del 

sector.

Acreditació professional

Referent a la convocatòria que es 
va fer a finals de 2017 pel reconei-
xent de l’experiència professional 

dels treballadors del sector.

Sobre la línia de treball en la definició de Categories Professionals 
del nostre sector, el passat 19 de Setembre de 2018 vam trobar-
nos amb la patronal DINCAT.

En aquest sentit, a la proposta feta per la mesa Tècnica de CCOO i 
UGT, on també es van incloure aspectes parlats el mes de Juny de 
2018 al Grup de Treball d’UGT, vam rebre una contraproposta en 
relació a què hi havia punts complexos que requerien temps i que 
a més implicaven ajustar salaris.

La proposta passa perquè les entitats siguin capaces de determi-
nar i clarificar aquells conflictes existents entre categories o que 
puguin sorgir en la futura definició de categoria, i aplicar sense de-
pendre de la Comissió Paritària. Aquesta tasca tindria dues línies 
de treball paral·lel:

•Treball a curt termini (partint de la proposta Sindical):
 o Revisió de les definicions per esmenar conflictes 
 actuals.
 o Incorporar definicions de la part productiva (especialistes  
 i peons) utilitzant valors competencials senzills    
 (autonomia, responsabilitat,...).
 o Concretar quantes persones pot tenir a càrrec cada   
 categoria i diferenciar millor entre categories problemàti  
 ques, o bé simplificar.

Avenços a la mesa tècnica de categories del VII conveni 
col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb 
discapacitat intel·lectual de Catalunya. 
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•Treball a llarg termini:
 o Diferenciar clarament entre estructures de Direcció, de Servei i d’estructures de negoci.
 o Tenir en compte que els CET tenen múltiples unitats organitzatives o de servei.
 o Simplificar al màxim possible la proposta, per tal que entitats petites sense gestió especialitza  
 da externa puguin entendre-ho i treballar-ho correctament (segurament menys factors a   
 valorar).
 o Dins de cada lloc de Treball, categoria assignada segons una qualificació sobre un contingut   
 funcional, perfil formatiu, competències transversals i tècniques.
 o Crear mecanismes per ajudar a l’autogestió dels conflictes competencials.

Així doncs, entomant aquestes línies, es prioritza per la propera reunió amb la 
patronal el proper 15 de Novembre de 2018:

 •Determinar unes definicions clares en relació als especialistes i monitors.
 •Valorar l’organització de l’estructura dels perfils professionals.

Us mantindrem informats sobre l’evolució d’aquests treballs.

JUNTS SOM MÉS FORTS.
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