
Butlletins anteriors.

Negociacions pel XII conveni 
de Llars d’infants.

Estat de les negociacions 
amb les propostes del sindi-
cat i la postura de les patro-

nals.

Iniciem la petició per les xar-
xes demanant la baixada de 

ràtios de 0 a 3 anys.

Continua la recollida de sig-
natures per demanar al Par-
lament la dignificació de les 
Escoles Bressol a change.org 

https://goo.gl/Xv92CE

Nova reunió de la Comissió 
Negociadora del XII Conveni.

En aquesta nova reunió la 
patronal va endurir les se-
ves posicions i no es va po-
der avançar res en els futurs 
acords per signar conveni.

El 5 de juliol va entrar en vigor el permís de paternitat de 5 setma-
nes, una setmana més que abans.

UGT considera que aquesta mesura és un petit avanç, però encara 
insuficient esperant la promesa de l’equiparació dels permisos de 
maternitat i paternitat.
Un permís retribuït i intransferible d’almenys 4 mesos per a cadas-
cun dels progenitors, tal com establia la proposta original de la Co-
missió Europea.

La meta: avançar en drets, avançar en igualtat.

En el cas dels treballadors per compte aliena, el permís es podrà 
gaudir des del naixement del bebè després dels tres dies de permís 
per part que marca el nostre conveni fins a immediatament després 
d’haver finalitzat les 16 setmanes del permís de maternitat de la 
mare.

Això suposa per al pare (o l’altre progenitor) que tindrà cinc setma-
nes més els tres dies de permís per naixement que estableix el nos-
tre conveni.

Quatre setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i la cinquena 
setmana es podrà unir a les quatre anteriors o es podrà gaudir, previ 
acord amb l’empresa, en un moment posterior, però sempre abans 
que el bebè compleixi els nou mesos. En cas d’adopció, guarda amb 
finalitats d’adopció o acolliment, aquest permís es podrà gaudir 
abans que es compleixin els nou mesos de la resolució judicial o la 
decisió administrativa.

El permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o jornada 
parcial, d’un mínim del 50% previ acord amb l’empresa, i haurà de ser 
comunicat a l’empresari amb la suficient antelació, abans de l’inici 
del permís, en els termes que determini la negociació col·lectiva.

AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE 
PATERNITAT

Nou Butlletí 
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