Judicis pel conveni col·lectiu de
centres i serveis d'atenció a
persones amb discapacitat
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Celebrados los juicios en la
Audiencia Nacional
El 4 de octubre se han celebrado en la

acordar, pero no a cualquier precio. En esta

Audiencia Nacional los juicios por las

ocasión no será diferente y volveremos a

demandas presentadas por CCOO para

explorar todas las vías necesarias en

reclamar, por un lado, la aplicación del
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artículo 32 respecto a la revisión salarial de

trabajadores y de las trabajadoras del

2022, y, por otro, que los complementos

sector. Es por ello que CCOO ha exigido la

extrasalariales y los considerados en el

convocatoria, con carácter de urgencia, de
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