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CCOO SIGNA EL CONVENI COL·LECTIU DE CATALUNYA D’ACCIÓ 
SOCIAL AMB INFANTS, JOVES, FAMÍLIES I D’ALTRES EN 

SITUACIÓ DE RISC, 2013 - 2018 
 
El passat 24 de juliol va tenir lloc la signatura del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, 
joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013 - 2018. 

Com ja sabeu portem més de 4 anys negociant ja que la patronal només feia propostes d’empitjorament 
respecte l’anterior conveni i ha aprofitat la crisis i la incertesa per a congelar les condicions del conveni; durant 
tota la negociació la patronal s’ha caracteritzat per una manca de voluntat per arribar a un acord i per  
una estratègia dilatòria. 

Per això, valorem positivament el fet de que finalment s’ha pogut signar, amb una vigència curta, el que 
entenem és un conveni de transició cap a un futur acord on puguem implicar les administracions que 
financien les activitats del sector. Sabem que queda molt camí a recórrer i que aquest és un pas per més a 
consolidar el conveni i continuar treballant per defensar les condicions preexistents i millorar les futures amb la 
implicació màxima de l’afiliació i del conjunt de treballadors i treballadores del sector. 

D’entre els punts modificats destaquem: 
 Incorporació de l’obligatorietat d’establir el calendari laboral anual amb els criteris per a la seva 

elaboració. 
 Garantia ad personam no compensable ni absorbible i no revaloritzable. 
 24 hores de permís retribuït per assumptes propis, o el que proporcionalment  correspongui en 

funció de la jornada contractada, realitzables en un màxim de 5 dies. La proporcionalitat no 
s’aplica sobre les reduccions de jornada per cura de menor o de familiar. 

 Increment salarial del 0,4% amb efectes retroactius a 1 de gener de 2017 i del 0,8% per l’any 
2018. 

TAULA SALARIAL 2017 CICLE GENERAL CICLE CONTINUAT 

mes any mes any 
GRUP A DIRECCIÓ 2.091,37 € 29.279,18 € 2.617,80 € 36.649,20 € 
GRUP B SOTS DIRECCIÓ.COMANDAMENTS INTERMEDIS 1.765,68 € 24.719,52 € 2.312,59 € 32.376,26 € 

GRUP C 
LLICENCIATS 1.631,51 € 22.841,14 € 1.760,56 € 24.647,84 € 

DIPLOMATS 1.462,53 € 20.475,42 € 1.703,21 € 23.844,94 € 

PERSONAL QUALIFICAT 1.292,51 € 18.095,14 € 1.391,86 € 19.486,04 € 
GRUP D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 1.031,35 €  14.438,90 € 1.086,65 € 15.213,10 € 
Complement serveis valoració i diagnòstic: Cicle general: 286,77 €; Cicle continuat: 92,18 € 
Complement de coordinació: 92,18 €      Complement CREI: 153,62 € 

  
TAULA SALARIAL 2018 CICLE GENERAL CICLE CONTINUAT 

mes any mes any 
GRUP A DIRECCIÓ 2.108,10 € 29.513,40 € 2.638,74 € 36.942,36 € 
GRUP B SOTS DIRECCIÓ.COMANDAMENTS INTERMEDIS 1.779,81 € 24.917,34 € 2.331,09 € 32.635,26 € 

GRUP C 
LLICENCIATS 1.644,56 € 23.023,84 € 1.774,64 € 24.844,96 € 

DIPLOMATS 1.474,23 € 20.639,22 € 1.716,84 € 24.035,76 € 

PERSONAL QUALIFICAT 1.302,85 € 18.239,90 € 1.402,99 € 19.641,86 € 
GRUP D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 1.039,60 € 14.554,40 € 1.095,34 € 15.334,76 € 
Complement serveis valoració i diagnòstic: Cicle general: 289,06 €; Cicle continuat: 92,92 € 
Complement de coordinació: 92,92 €      Complement CREI: 154,85 € 

  
Des del sector de la Intervenció Social i Atenció a les Persones de la FSC-CCOO felicitem a tots els companys/es 
que han participat en aquest desgastador procés per la bona feina feta en les difícils circumstàncies en què s’ha 
portat a terme la negociació. 
 
En la defensa dels teus drets, CCOO és amb tú.     Participa i decideix!! 
 


