
Butlletins anteriors.

Pemisos en dies laborables.

En un centre de gestió indi-
recta s’ha aconseguit que la 
direcció reconegui, com dic-
ta el Tribunal Suprem, que 
els dies de permís han de 
ser en dies laborables. Expli-

cació.

Nou permís de paternitat.

El dia 1 d’abril entrarà en vi-
gor el nou permís de pater-
nitat que arribarà progressi-
vament fins a 16 setmanes. 

El Complement de desen-
volupament i perfecciona-

ment.

Explicació del concepte i de 
la manera d’accedir al paga-
ment condicionat al mateix.

El passat dia 27 de febrer es va celebrar una reunió de mesa nego-
ciadora del conveni d’Infantil. Recordem que en aquesta reunió  
UGT va liderar un canvi radical en la negociació afrontant de ple 
la negociació d’unes noves taules salarials per a la gestió directa i 
indirecta com a base i punt de referència per al nou conveni.

Aquest 12 de març la mesa negociadora fa realitzar una nova reu-
nió de la qual hem de lamentar profundament el gir de la part 
patronal donat que es va oblidar de tot el parlat fins a aquell 
moment i va fer una proposta que es remuntava a les realitzades 
mesos anteriors, del tot inacceptable i en la qual es recuperaven 
idees com:

• La voluntat de modificar en benefici  seu un aspecte tan im-
portant com la compensació  per IT (malaltia comuna).

• Desaparició de la jornada setmanal.

Tot això ha passat quan a la reunió del dia 27 a la qual hem fet 
referència anteriorment ja s’havia acordat, per totes les parts, re-
nunciar a les nostres legítimes reivindicacions amb la finalitat de 
desbloquejar un conveni que es va començar a negociar a princi-
pis de l’any 2017.
Davant aquest sobtat canvi de la part patronal la reunió s’ha do-
nat per finalitzada i hem decidit emplaçar-nos el proper dia 3 
d’abril.

Com a UGT entenem que a la gestió directa l’aplicació del Salari 
Mínim Interprofessional (SMI) per a les categories més perjudi-
cades salarialment suposa un augment de salari molt més que 
merescut per a les treballadores d’aquest sector. 
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Així mateix no podem oblidar altres demandes històriques per 
part de la UGT:

•	 La defensa de les educadores i on creiem que es necessària 
una	diferenciació	en	positiu	donada	la	gran	responsabilitat	
que	tenen	i	que	comporta	la	labor	que	realitzen.

 
•	 Augment	salarial	per	a	les	Mestres.

•	 Quant	a	la	gestió	indirecta,	demanem	una	pujada	superior	a	
la	gestió	directa	per	a	totes	les	categories,	ja	que	en	aquest	
cas	 tothom	 coincidim	 que	 els	 ajuntaments	 ofereixen	 unes	
garanties	econòmiques	que	beneficia	a	tots	els	participants.

En	qualsevol	cas,	la	UGT	defensa	i	defensarà	la	mi-
llora	de	totes	les	condicions	contemplades	dins	el	

conveni	i	no	només	les	econòmiques.
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