
Butlletins anteriors.

Negociació d’augment de 
salari.

Informació de les negocia-
cions sobre l’augment de-
manat pel nostre sindicat a 

abril de 2018

Assemblea Tallers

Convocada per preparar 
la discussió del conveni 

col·lectiu.

Resolució de paritàries

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

tor.

ACORDS D’INCREMENTS SALARIALS ANYS 2016 I 2017 I 
MILLORES SOBRE LA JORNADA LABORAL A PARTIR DEL 2018.

Després de mesos amb la Mesa de negociació oberta i amb grans 
dificultats per avançar i dignificar les condicions laborals i sala-
rials d’aquest conveni col·lectiu tan precari, finalment us podem 
comunicar que hem fet un pas endavant i hem arribat a uns punts 
d’acord, que ens permeten sortir de la paràlisi dels últims 3 anys i 
continuar amb la negociació de la resta de condicions laborals.

El passat dimecres 12 de setembre de 2018, es va fer una reunió 
per tancar la negociació dels increments salarials dels anys 2016 i 
2017 amb la patronal FECETC (Federació de Centres Especials de 
Treball de Catalunya) i que ens ha portat a la signatura d’un acord 
per totes les parts. 

Així mateix, el 2018 es van establir les bases d’una nova estructura 
salarial que manca acabar de determinar i, que serà d’aplicació jun-
tament amb l’augment que s’acordi per a aquest any. 

Sobre els acords assolits es fixen els següents increments:

1. 2016: Increment salarial d’un 2% al salari base i al Plus d’Activitat, 
per a tots els nivells.

2. 2017: Increment salarial d’un 3% al salari base i al Plus d’Activitat, 
per a tots els nivells

3. L’increment salarial podrà ser compensable i absorbible cas que 
estigui especificat el pagament a compte de conveni.

4. Aquests increments seran abonats, amb efecte retroactiu, abans 
del 31 de desembre de 2018.

Mesa de negociació del conveni col·lectiu de treball 
del sector de centres especials de treballadors dis-

capacitats físics i/o sensorials

Nou Butlletí 

nº 5

17/ 09/ 2018

Webs: www.ugteducacio.cat ; www.ugt.cat
MAIL: discapacitat@catalunya.utg.org

https://drive.google.com/file/d/1HdpMrZdhvfakxMnCv184QDDmZ-fVMUQY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HdpMrZdhvfakxMnCv184QDDmZ-fVMUQY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KENdeHmgP1BryRIbl1Kjixxgc3SEbMuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oy3QbfIJezT0rGUDbJzg54E9MZUjGJGf/view
http://ugteducacio.cat/educacio/
http://www.ugt.cat/


Webs: www.ugteducacio.cat ; www.ugt.cat
MAIL: discapacitat@catalunya.utg.org

D’altra banda, també s’han establert els següents acords  per a l’any 2018:

•	 S’aplicarà	una	reducció	de	10	hores	sobre	la	jornada	anual	actual	que		l’any	2018	pas-
sa a ser de 1762 hores anuals efectives. La regularització d’aquestes hores s’han de fer abans 
d’acabar l’any en curs.

•	 Les	Taules	salarials	que	s’acordin	per	a	l’any	2018,	contemplaran	la	unificació	del	salari	
base i el plus d’activitat, per 14 mensualitats. Tot això implica la creació d’un complement “Ad 
personam”, ni compensable ni absorbible,  per a tots aquells/es treballadors/es que tinguin un 
import superior al que s’acordi al conveni i que fa referència al Plus d’activitat.

•	 Reducció	de	6	hores	per	a	ús	del	treballador/a	que	es	determinarà	a	la	negociació	de	
l’any 2018.

Amb aquestes primeres resolucions ens comprometem totes les parts 
a continuar la negociació del conveni en els pròxims mesos  per tal de 

millorar la situació dels treballadors i treballadores del sector.
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