
Butlletins anteriors.

Nova ampliació del permís 
de paternitat.

Amb l’aprovació del nou 
permis de paternitat, aquest 
arribarà progressivament 
fins a les 16 setmanes el 

2021.

Publicació de les taules 
salarials 2015-2017.

Us fem arribar les taules sa-
larials vigents amb les quan-
titats que hem de rebre i les 
actualitzacions de 2015 a 

2017

 
Ampliació del permís de pa-

ternitat a 5 setmanes.

Ha entrat en vigor l’augment 
del permís de paternitat

Durant aquest semestre de 2019, es va reprendre la negocia-
ció del conveni col·lectiu tal com es va acordar el 12 de setem-
bre de 2018.

Com a recordatori, dins l’acord ja subscrit entre la FECETC i 
sindicats l’any 2018: 

• Abans de finalitzar 2018 s’havia de fer efectiva una reducció 
de 10 hores sobre la jornada anual, que passava de 1772 h.  a 
ser de 1762 hores anuals efectives i que és vigent actualment.

• Les Taules salarials que s’acordessin per a l’any 2018 (encara 
pendents d’acord), contemplarien la unificació del salari base i 
el plus d’activitat, per 14 mensualitats. Tot això implica la crea-
ció d’un complement “Ad personam”, ni compensable ni ab-
sorbible, per a tots aquells/es treballadors/es que tinguin un 
import superior al que s’acordi al conveni i que fa referència al 
Plus d’activitat.

• Reducció de 6 hores per a ús del treballador/a que encara 
s’havia de determinar a la negociació de l’any 2018 (encara 
pendent d’acord)

En el moment de negociar les taules salarials de l’any 2018, 
per la part sindical es va proposar primerament un 7% a causa 
de la pèrdua de nivell adquisitiu en aquests darrers anys, des-
prés un 4% i finalment un 3% de pujada amb la creació d’un 
dia de permís retribuït personal, utilitzant la reducció de 6h 
que ja estaven acorades i sumant-li 2 hores més.
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Aquestes propostes van ser inacceptables per la part patronal 
(FECETC) i va fer una contraproposta d’una pujada d’un 1,5% 
i la reducció de jornada de 8 hores aplicada al còmput anual, 
quedant-se en 1754 hores anuals efectives, i fins que això no 
s’aprovés no negociaria cap condició més del conveni.

La part sindical vam respondre que era una proposta total-
ment insuficient, més quan la pretensió patronal era desvincu-
lar aquest augment salarial de la resta de condicions del con-
veni. Recordem que el conveni manté les mateixes condicions 
de l’any 2005.

UGT vam fer una enquesta entre els treballadors afiliats i de-
legats en relació a la postura que s’havia de prendre davant la 
patronal.

A les següents reunions de la mesa negociadora, FECETC va 
deixar d’assistir-hi, i veient l’immobilisme patronal es va instar 
a una mediació al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

El TLC va demanar ambdues parts fer per escrit les propostes, 
contrastar-les i intentar arribar a un acord per al pròxim dia 28 
de juny de 2019 en els termes de Jornada, Permisos, Incapaci-
tat Temporal (IT) i Taules Salarials per l’any 2018.

Així doncs, estem a l’espera de veure com evoluciona aquesta 
negociació.
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