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La direcció presenta propostes d'aspectes generals, 
d'increments salarials, classificació professional i teletraball. 

 A la sessió d’avui, la RD ha fet entrega de propostes sobre diferents aspectes 
que s’han de regular al conveni col·lectiu, com l’àmbit personal, l’àmbit temporal, 
regulació de la possibilitat de pròrroga del conveni, forma i temps de la denúncia 
del conveni, vinculació o respecte a la totalitat del pactat, dret supletori aplicable 
i garanties d’aplicació de normativa laboral. 

També, la RD ha compartit una proposta d’increments salarials pel 2023 que 
recull el màxim que estableix la Llei General de Pressupostos de l’Estat. Aquest 
increment salarial màxim també s’ha proposat per tots els anys que es pactin de 
vigència del conveni. 

A més a més, la RD ha fet entrega d’una proposta inicial per negociar un sistema 
de classificació professional que permeti una revisió i actualització de les 
descripcions de lloc de treball i la seva adequació a grups professionals, garantint 
el compliment de la normativa laboral vigent i garantint també que no comportarà 
en cap cas minva econòmica, ni l’establiment de doble escala salarial en els llocs 
de treball. 

Finalment, ha presentat una proposta per regular el treball a distància o 
teletreball, proposant 1 dia de teletreball a la setmana mitjançant acords 
individuals tal i com preveu la normativa vigent, mantenint les condicions laborals 
de les persones que s’acullin voluntàriament a aquesta modalitat. Aquesta 
proposta s’ha presentat acompanyada d’una altra que recull una modificació de 
l’acord de la jornada flexible euro que amplia el període de compensació del 
còmput positiu dins els 4 mesos següents, en lloc del vigent d’una setmana. 

Solidaritat Obrera ha manifestat que no es vol adherir a l’acord de manteniment 
de la Jubilació Parcial, que forma part de la negociació del conveni i que es va 
signar a l’anterior reunió. 
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