
Butlletins anteriors.

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.

La cura de l’alumnat en els 
centres escolars.

Recull de consells en 
l’administració de me-
dicaments als alumnes i 

d’organització del centre.

A la reunió de Comitè d’una entitat de gestió indirecta a finals 
de gener, el mateix Comitè, amb representació d’UGT i un altre 
sindicat, va aconseguir que els permisos retribuïts contemplats 
al vigent XI Conveni d’Educació Infantil siguin d’ara endavant 
en dies laborables i no en dies naturals, com s’anava fent fins 
llavors.

Amb anterioritat a aquesta reunió, el Comitè havia presentat 
a l’empresa la sentència del Tribunal Suprem (núm. 145/2018, 
Casación núm. 266/2016, STS 745/2018) segons la qual aquest 
tribunal constata que els permisos retribuïts han de ser obliga-
tòriament en dies laborables.

En un primer moment, l’entitat no va voler acceptar aquesta 
sol·licitud del Comitè i la va rebutjar, amb la qual cosa el mateix 
Comitè va citar a l’entitat al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) 
perquè fes la mediació pertinent i no haver d’arribar a judici.

Oportunament, abans que es realitzés la mediació, l’entitat va 
acceptar la nostra petició i, des d’aquell moment, s’accepta que 
els dies de permís retribuït que contempla el conveni es puguin 
gaudir en dies laborables.

PERMISOS EN DIES LABORABLES A INFANTIL – 
AVANCEM!!
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Quins són aquests permisos, bàsicament?

•	 3 dies per naixement, defunció, accident o malalties greus, 
hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalitza-
ció amb repòs domiciliari per parents fins a 2n grau de con-
sanguinitat o afinitat (4 dies si hi ha desplaçament fora de la 
província).

•	 1 dia per mudança
•	 1 dia per boda de familiar fins a 2n grau de consanguinitat

A més, en qualsevol dels casos i incloent també el permís de 15 
dies per matrimoni o inici de vida en comú, aquests permisos 
hauran de començar a gaudir-se a partir del primer dia labora-
ble després que es produeixi el fet causant. Així, si qualsevol 
dels motius del permís fos en dissabte, diumenge o festiu, el 
permís hauria de començar el primer dia laborable posterior al 
dia festiu.

Recordeu que, en qualsevol cas, si el fet causant es produeix 
en un dia laborable, però la treballadora ha fet la seva jornada 
habitual, aquest dia mai es podrà comptabilitzar com a permís 
retribuït ni ser descomptat del salari.
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