
 

 

 
Judicis pel conveni col·lectiu de 

centres i serveis d'atenció a 
persones amb discapacitat 

 
El 4 d'octubre s'han celebrat en l'Audiència 

Nacional els judicis per les demandes 

presentades per CCOO per a reclamar, 

d'una banda, l'aplicació de l'article 32 

respecte a la revisió salarial de 2022, i, per 

un altre, que els complements 

extrasalarials i els considerats en el conveni 

col·lectiu com no absorbibles i no 

compensables no computin a l'efecte de 

l'aplicació del SMI.  

Després de finalitzar el judici sobre l'article 

32, el jutge ha comunicat a les 

organitzacions sindicals i patronals que, en 

cas de no arribar a un acord sobre aquesta 

qüestió abans de l'11 d'octubre, dictarà 

sentència. 

CCOO sempre ha mostrat la seva 

predisposició a negociar i acordar, però no 

a qualsevol preu. En aquesta ocasió no serà 

diferent i tornarem a explorar totes les vies 

necessàries en defensa dels interessos dels 

treballadors i de les treballadores del 

sector. És per això que CCOO ha exigit la 

convocatòria, amb caràcter d'urgència, de 

la Taula Negociadora del XVI Conveni 

Col·lectiu per al proper 10 d'octubre.  



 

 
 
 
 
 

 

 

Celebrados los juicios en la 
Audiencia Nacional 

 
 
 
 
 
 

El 4 de octubre se han celebrado en la 

Audiencia Nacional los juicios por las 

demandas presentadas por CCOO para 

reclamar, por un lado, la aplicación del 

artículo 32 respecto a la revisión salarial de 

2022, y, por otro, que los complementos 

extrasalariales y los considerados en el 

convenio colectivo como no absorbibles y 

no compensables no computen a efectos 

de la aplicación del SMI.  

 

Tras finalizar el juicio sobre el 

artículo 32, el juez ha 

comunicado a las 

organizaciones sindicales y 

patronales que, en caso de no 

llegar a un acuerdo sobre esta 

cuestión antes del 11 de 

octubre, dictará sentencia. 

 

CCOO siempre ha mostrado su 

predisposición a negociar y 

acordar, pero no a cualquier precio. En esta 

ocasión no será diferente y volveremos a 

explorar todas las vías necesarias en 

defensa de los intereses de los 

trabajadores y de las trabajadoras del 

sector. Es por ello que CCOO ha exigido la 

convocatoria, con carácter de urgencia, de 

la Mesa Negociadora del XVI Convenio 

Colectivo para el próximo 10 de octubre.

 


