
Butlletins anteriors.

Ampliació del permís de pa-
ternitat

Recordatori de l’ampliació 
del permís de paternitat que 
va entrar en vigor el juliol 

del 2018

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

Reunió de la Mesa Negociadora del passat 
19 de desembre de 2018.

Després de gairebé any i mig seguint la proposta de negociació d’un dels 
sindicats, anant article per article del Conveni, el passat dia 3 de desem-
bre els representants d’UGT van provocar un gir a la negociació marcant 
com a objectiu prioritari el tractament dels salaris de les treballadores 
i diverses millores socials al Conveni. La resta de Sindicats i la Patronal 
van accedir a aquest nou rumb i ens vam citar per a desbloquejar l’eterna 
negociació.

Així, el dia 19 els Sindicats van fer les següents propostes:

• Millores econòmiques substancials per als anys 2019, 2020 i 2021.
• Retroactivitat del 2018
• Millora a les baixes per IT
• Millora als permisos retribuïts

A més d’aquestes propostes, els Sindicats i la Patronal semblen estar 
d’acord en diferenciar entre bressols de gestió directa, bressols de gestió 
indirecta i bressols que pertanyen a caixes i fundacions, així com les con-
certades.

La Patronal va manifestar que la pujada de l’SMI que ha establert l’actual 
govern de l’Estat (el salari mínim passarà a ser d’uns 900€ a partir d’1 de 
gener de 2019) provoca una enorme pujada de salaris no prevista per  a 
ells la qual cosa ha provocat que la seva proposta d’augment salarial sigui 
força baixa.

Els Sindicats vam manifestar que la pujada de l’SMI és una gran notícia 
que no deixa de constatar que els salaris del Conveni d’Infantil són massa 
baixos, i que no ens agrada la idea que s’equiparin diverses categories 
professionals a l’SMI, ja que es continua  constatant que el sector neces-
sita millores salarials.

Donada la manca d’acord en el tema central de la reunió, els nous salaris, 
les dues parts vam decidir donar per finalitzada la reunió sense fixar cap 
nova data per a la següent.
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