
 

 

Política Salarial i de Transparència de COCAT 

Amb aquest document volem recollir la política salarial de COCAT, en un exercici de 

transparència en relació a les retribucions del personal tècnic de la nostra entitat.     

La retribució del Personal de COCAT, és conseqüència de diferents  lògiques que s’han aplicat 

al llarg dels anys segons les necessitats i capaciats de la nostra entitat. Aquestes retribucions 

s’han vist modificades pels elements contextuals i socioeconòmics de cada moment i, per 

suposat, també per les casuístiques particulars.  

Valors i criteris     

La política salarial de COCAT s’ha confeccionat d’acord amb els següents valors i criteris :     

 La transparencia: Es tracta de fer efectiu un dels valors principals que ens defineixen 

quant a organització. Aquesta transparència es refereix als treballadors en primera 

instància i, també, en la mesura que correspongui, als col·laboradors.    

 

 Justícia i equitat: Les retribucions de la nostra organització volen ser justes i 

equitatives, en la mesura que han de partir d’un mínim que permeti viure dignament i 

alhora que reconegui els nivells de responsabilitat assumida i d’aportació al projecte.    

 

 

 Rigor i objectivitat: L’establiment de les retribucions ha de respondre a criteris 

objectivables que facin referència a la funció del lloc de treball, els seus requeriments i 

els nivells de responsabilitat. També hauran de respectar els convenis laborals que 

regulen la nostra activitat.     

 

 Adequació progressiva: Atès que, un cop definida la política salarial, les categories i els 

nivells retributius corresponents poden no coincidir amb la situació actual de 

determinats treballadors, es plantejarà un procés i uns criteris per tal d’adequar-la 

progressivament, d’acord amb les possibilitats pressupostàries i els requeriments 

legals que ho permetin. 

Les retribucions econòmiques es regulen segons el Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i 

Sociocultural de Catalunya, éssent totes les persones treballadores beneficiaries d’una millora 

voluntària per part de l’entitat. 

Aqui es detalla la despesa segons cada área de técnica: 

Despeses de personal 65.852,22 € 

Coordinació i gerència 28.924,08 € 

Tècnic de l’àrea de Voluntariat Internacional   20.907 € 

Tècnic de l’àrea de Voluntariat a Catalunya 20.907 € 

Tècnic de l’àrea de menors de 18 anys i suport de campanya  10.414 € 

 


