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SIGNAT EL TEXT REFÓS DEL CONVENI 
 
Avui, dijous, 2 de març de 2023 s’ha finalitzat el treball sobre el text refós del 
conveni, tal com us he anat informant en diversos COCO-FLASH. 

A l’acte de signatura hem assistit CCOO i UGT, i han excusat la seva presència 
SPL i, com és habitual, CATAC. 

CCOO i UGT hem signat l’acta d’acord del conveni.  En aquests moments 
desconeixem si els altres sindicats amb representació ho signaran o no. 

 Algunes dades importants: 

• La vigència del conveni és de 2 anys a partir de 
l’aprovació pels òrgans de govern municipals. 

• El personal laboral de promoció econòmica s’integren 
plenament a l’àmbit del conveni, amb 2 annexos: 
o Annex-10:   Taules retributives 
o Annex-16: Estructura retributiva i condicions           

específiques 

• L’aplicació en allò que sigui diferent de l’actual sols 
tindrà efecte a partir de la data d’aquesta 
aprovació dels òrgans municipals. 

• Posteriorment, es portarà per la seva publicació 
en els butlletins oficials.  

• Els imports que recull el conveni són els del 
2022, donat que encara no s’han aprovat les 
taules amb l’increment inicial previst del 2,5% pel 2023. 

CCOO, arran de la publicació de la llei 1/2023 i el reconeixement de 3 nous tipus 
d’incapacitat laboral (Vegeu fitxa sindical d’avui), hem demanat, avui mateix, que 
aquestes baixes no penalitzin per la paga de productivitat: 

• Menstruació incapacitant.  

• Interrupció de l’embaràs (voluntària o no).  

• Baixes a partir del 1r dia de la setmana 39 de gestació. 

L’ajuntament ha acceptat i s’ha inclòs en el conveni.  Agraïm la bona 
receptivitat de RRHH a incorporar aquesta petició d’última hora. 

 Us deixem els enllaços per poder veure: 

1. L’acta de signatura del conveni:   bit.ly/ACTA-CONVENI-LH 

2. El text del conveni i annexos:       bit.ly/LH-CONVENI-NOU 

El 16 de març, eleccions sindicals.  El més important és participar. 


