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Comença la negociació del V Conveni
“LA UNIÓ FA LA FORÇA”

El passat dijous 28 de febrer de 2019 va tenir lloc la primera reunió de la taula negociadora de V Conveni Col·lec?u 
d'empreses d'inspecció tècnica de vehicles de la comunitat de Catalunya.

Els tres sindicats que formen la representació social, S.R.T. U.G.T i CCOO han presentat, per separat, les seves plataformes 
amb les seves propostes.

Dir que S.R.T. ha presentat una plataforma que és fruit de les aportacions dels treballadors i treballadores del sector i que va
ser aprovada en assemblea de treballadors el passat 19 de gener de 2019. Els punts més destacats d'aquesta plataforma són:

• Eliminar del conveni tot el referent a la Distribució irregular de la jornada.
• Un increment salarial del 3% + IPC per a cada any de vigència del conveni. Si l'IPC fos nega?u es garan?ria un IPC mínim 

de l'1%. Es recupera així l'IPC com a mecanisme revaloritzador del salari.
• Adequar el ad personam lineal per a cada grup professional per evitar dobles escales salarials dins de la mateixa categoria 

i les diferències salarials en promocionar.
• Una tercera paga extraordinària equivalent a una mensualitat en concepte d'incompa?bilitat.
• Un pla de carrera perquè els treballadors i treballadores del sector puguin desenvolupar una trajectòria professional dins 

de les empreses al llarg de la seva vida laboral, evitant estancar-se en una categoria i poder promocionar a categories 
superiors sense que hi hagi necessàriament una vacant.

• Una adequació de les categories professionals a grups professionals diferenciats, afegint un grup professional nou de 
tècnic d'automoció de Taxis. Els treballs de categoria superior no poden ser la regla per frenar promocions.

• Una reducció de 8 hores, en tres anys, en la jornada laboral anual.
• 23 dies de vacances + 2 de lliure disposició, així com 4 dies per naixement de fill o filla, i el temps indispensable per 

acompanyar a visites mèdiques a parents de primer grau.
• Fixació de torn i horari per a les reduccions de jornada, amb la possibilitat de compactar la reducció en jornades 

completes.
• Traslladar el RD 920/2017 pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, pel que fa a les ?tulacions del personal 

inspector, als requisits del sistema de promocions, així com un pla de formació per a proporcionar l'experiència 
documentada adequada a matèria de vehicles a la carretera en els àmbits coberts per la ?tulació de grau superior en 
automoció o equivalents, elaborant i?neraris forma?us vinculats als processos d'ascens i del pla de carrera per a tots els 
treballadors i treballadores

• Actualitzar les taules salarials dels grups professionals de director de departament i tècnic de departament al mateix grup 
de co?tzació ja que desapareix la ?tulació d'enginyeria de grau superior.

• Fomentar que les contractacions de fixos discon?nus ?nguin preferència de poder canviar a fix a temps complet i ordenar 
l'ús d'aquesta contractació a un màxim de l'1% de la plan?lla, impulsat així la contractació indefinida.

En defini?va, una sèrie de propostes que pretenen recuperar el poder adquisi?u que els treballadors i treballadores del 
sector hem perdut en els úl?ms anys, fruit de la congelació salarial que hem pa?t, però també propostes realistes, propostes 
fetes per treballadors i treballadores del sector per ordenar en el conveni les realitats diàries dels centres de treball.

“El sindicalisme de classe és la millor eina per donar resposta a les necessitats de la classe
treballadora, i avui, com sempre, "la Unió fa la força".

Pedro Gómez
Secretari d’organització
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calendari laboral 2019, sense acord!
El que semblava una negociació "fàcil" de calendari per a aquest any 2019, 
s'ha convertit en un desacord entre Applus + i el Comitè d'empresa de 
Barcelona. La baralla s'ha trencat perquè Applus + vol que els treballadors i 
treballadores de Barcelona treballin el dissabte 3 d'agost, quan els dissabtes 
del mes d'agost mai s'han treballat.

Com tots sabeu, històricament, els dissabtes del mes d'agost no s'han 
treballat i així consta textualment i per escrit en tots els calendaris signats, 
des de fa anys entre Applus + i el Comitè d'empresa. El Comitè de Barcelona 
no està disposat a renunciar que els dissabtes del mes d'agost, no es treballi, 
ja que en els últims anys, els treballadors i treballadores ja han perdut massa 
coses i no permetrem que es perdi ni una mes, mentre l'empresa augmenta 
els seus beneficis exponencialment any rere any a costa nostra.

D'altra banda el comitè d'empresa en la negociació del calendari 2019, estava 
disposat a acceptar com altres anys començar el període de vacances el 5 
d'agost i que aquest període fos de sis o cinc setmanes, a decisió de cada 
centre i de les seves necessitats, garantint un equip mínim per poder fer-ho i 
més, que aquest període de vacances pogués començar la darrera setmana 
de juliol, tot això per garantir la conciliació de la vida familiar i laboral i no 
allargar el període de vacances més enllà de l'inici de curs escolar 2019-2020

El Comitè d'empresa estudia al costat dels serveis jurídics, les accions a 
emprendre a partir d'ara, de la qual cosa us anirem informant en les visites 
que els delegats del comitè d'empresa, organitzaran per a les pròximes 
setmanes

“Los trabajos de categoría superior son una excelente herramienta que recoge el actual convenio,
siempre y cuando se utilice para lo que se crearon, y Applus no lo esta utilizando con ese espíritu,
provocando el freno de las promociones, y que en definitiva el promocionar no sea un derecho al cual

todos y todas podemos acogernos”

APPLUS FRENA LAS PROMOCIONES

Fa mes d'un mes des que els candidats a inspector sènior per a les diferents vacants a Catalunya van realitzar la primera prova 
teòrica i a dia d'avui Applus + no ha presentat cap resultat.

Applus + està frenant unes promocions necessàries per a l'organització dels centres d'ITV a tot Catalunya i que el Sindicat 
Reformista de Treballadors a través del Comitè de Barcelona, reclamava fa anys perquè hi han vacants que no s'estan cobrint amb 
promocions i Applus fa servir els treballs de categoria superior com a regla per no publicar promocions i oferir a uns pocs la 
possibilitat de realitzar aquests treballs, frenat així les promocions.

Des del Sindicat reformista de Treballadors s'ha sol·licitat informació sobre l'estat d'aquestes promocions i pel que sembla 
Applus+ no sap fer dues coses alhora, sent l'ENAC l'excusa per endarrerir les promocions pendents.

Gregori Bezares
Secretario General
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Davant d’un nou 8 de Març en què les dones pa5ran les mateixes situacions de precarietat laboral i de desigualtat de 
sempre, hi ha convocada una vaga general de 24 hores i una vaga de caràcter parcial de 2 hores. La vaga podrà desenvolupar-
se durant tota la jornada laboral i com a mínim durant dues hores en cadascun dels torns de treball del dia indicat.

En concret, per a les jornades par5des i jornades con5nuades en torn de maG la vaga es desenvoluparà almenys de 12.00 a 
14.00 hores; per a les jornades con5nuades en torn de tarda, la vaga es farà com a mínim de 16.00 a 18.00 hores.
DESCOMPTE SALARIAL PER FER UNA VAGA PARCIAL DE 2 HORES. VAGA DEL 8 DE MARÇ DEL 2019

El dret de vaga, com a dret cons5tucional, no estableix l’obligació́ que la vaga hagi de ser de 24 hores i, en conseqüència, el 
dret de vaga es pot exercir de manera parcial sense que el con5ngut essencial del dret pugui veure’s minvat.

La diferencia rau en la percepció́ del salari. A con5nuació́ s’estableixen unes regles bàsiques respecte al salari i a la co5tzació́
en vagues de caràcter parcial:

1. Les persones treballadores no tenen l’obligació́ de comunicar de manera individual que s’acullen al dret de vaga.
2. Durant la vaga, el contracte de treball queda suspès i, per tant, no hi ha l’obligació́ de treballar ni d’abonar el salari.
3. El descompte salarial implica el descompte de la retribució́ ordinària així ́ com la part proporcional dels complements 
salarials i del descans setmanal. El descompte dels complements extrasalarials s’ha d’analitzar cas per cas. També́ es fa el 
descompte de la part proporcional de les pagues extres, que es realitzarà̀ en el moment del seu pagament.
4. L’empresariat no té l’obligació́ de co5tzar. Com que és una vaga de 2 hores no es produeix una baixa de la Seguretat Social.

La Resolució́ de 5 de març de 1985 de la Secretaria General de la Seguretat Social estableix el criteri següent:

En aquells casos de vaga en què el treballador o treballadora man5ngui part de la seva ac5vitat laboral durant la jornada 
s’aplicaran, a l’efecte de co5tzació́, les regles següents:

PRIMERA.- Es co5tza pels salaris realment percebuts, tot i que el seu import resul5 inferior a la base mínima de co5tzació́ per 
a la categoria professional de què es trac5, i s’aplica, en tot cas, la base mínima prevista, per hora de treball, en l’ar5cle 37 de 
l’Ordre de 15 de gener de 1985.

SEGONA.- Els treballadors i treballadores romandran en situació́ d’alta a la Seguretat Social durant tota la jornada, amb 
independència del nombre d’hores treballades.

ESPECIFICACIONS EN VAGA DE 24 HORES.

En el supòsit de realitzar una vaga de 24 hores és d’aplicació les mateixes normes que la vaga parcial, excepte en el 
descompte salarial i la co5tzació. En aquests supòsits sí que es produeix baixa en seguretat social i el descompte del salari 
amb la part proporcional de pagues extres i descansos.

EL 8 DE MARÇ, VAGA GENERAL

“Aquest 8 de Març és una nova oportunitat de denúncia, reivindicació i acció. Un dia per unir les 
veus i les accions d’arreu del món per exigir una societat justa i democràBca per a tothom i, 
evidentment, també, per a totes les dones, atenent la nostra diversitat de classe social, condició
migratòria, edat o qualsevol opció o condició interseccional.”

Carlos Batalla
Delegado Comité Barcelona


