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Àrea / Grup / Nivell
El 6 de març es va publicar el nou conveni del sector. Malauradament és un conveni
força continuista, no vàrem poder pactar gaires millores. Malgrat tot, sí que es va poder
reflectir una de les millores que més reclamava el sector: l’actualització de les categories
professionals i funcions. Penseu que en el conveni anterior encara hi havia la categoria
de perforador, codificador, tabulador, ...
El nou conveni s’ha redactat més modern, en lloc de fer servir categories passem a fer
servir àrees, grups i nivells. A mode de resum:
• Àrea: indica l’àrea d’activitat dins de la companyia, les àrees 1 i 2 corresponen als
serveis interns de l’empresa (p.e. finances, compres, recursos humans, ...); l’àrea 4 és
pel sector d’estudis de mercat i l’àrea 3 és per les activitats relatives a la consultoria,
gestió del canvi i processos (en el nostre cas equivaldria a Delivery).
• Grup: de la A fins la E, els grups indiquen el grau de responsabilitat i autonomia per
realitzar les tasques encomanades.
• Nivell: subdivideixen fins a tres parts els grups, detallen amb més precisió les funcions o
autonomia.
Les empreses tenen quatre mesos, a comptar des de la data de publicació del conveni,
per adaptar les antigues categoritzacions al nou sistema.
ITnow ha comunicat formalment al C.E. que aquesta adaptació quedarà reflectida en la
nòmina de juny.
Amb aquest fulletó us emplacem a que reviseu la vostra nòmina de juny per comprovar
que ja no teniu indicat l’arcaic sistema de categories i veieu quelcom similar a:
Àrea 3 / Grup C / Nivell 1
Si encara no hi veieu reflectit el nous sistema o no us encaixa l’adaptació, no dubteu en
comentar-nos-ho per tal de poder gestionar-ho amb R.H.
Quedem a la vostra completa disposició per resoldre dubtes sobre aquest assumpte o
qualsevol altre dubte del nou conveni que us poguessin sorgir.

Horari d’estiu
Recordeu que l’horari d’estiu comença l’1 de juliol i finalitza el 31 d’agost. Durant aquest
període la jornada laboral és de 35 hores setmanals.

Pots accedir a les notícies i documentació d’interès al web www.comiteitnow.com
També pots contactar amb nosaltres a través de l’e-mail info@comiteitnow.com
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Taula d’equivalencies de les antigues categories profesionals als nous nivells professionals
amb salaris fins 30 de setembre de 2017

