
Butlletins anteriors.

Avenços a la Mesa Tècnica 
del VII Conveni.

Llistat de les propostes que 
des del nostre sindicat es 
van presentar a la Mesa i fu-
tures reivindicacions  davant 
de la mateixa a les properes 

reunions

Assemblea Tallers

Convocada per preparar la dis-
cussió del conveni col·lectiu.

Resolució de paritàries

El passat 7 de febrer d’enguany 
es va reunir la comissió paritària 
per resoldre cinc qüestions que 
s’havien plantejat al conveni del 

sector.

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

UGT considera que aquesta mesura és un petit avanç, però encara insufi-
cient esperant la promesa de l’equiparació dels permisos de maternitat i 
paternitat.

Un permís retribuït i intransferible d’almenys 4 mesos per a cadascun dels 
progenitors, tal com establia la proposta original de la Comissió 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 quatre dies de permís per part 
que marca el nostre conveni fins a immediatament després d’haver fina-
litzat les 16 setmanes del permís de maternitat de la mare.

Això suposa per al pare (o l’altre progenitor) que tindrà cinc setmanes més 
els quatre dies de permís per naixement que estableix el nostre conveni.

Quatre setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i la cinquena se-
tmana 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 par-
cial, d’un mínim del 50% previ acord amb l’empresa, i haurà de ser comu-
nicat 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
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