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RETALLADES 
DE DRETS I SALARIALS 

 

 
Amb la Llei de Mesures del Govern de CiU, les RETALLADES i PÈRDUES pel Personal 
laboral son: 
 

 PÈRDUA DE DRETS 
 

Baixa per Incapacitat Temporal (IT) 
 
Suprimeix l’article del Conveni que ens garanteix el cobrament del 100% del salari 
durant la duració de la baixa (18 mesos com a màxim), i ens sotmet al Règim de la 
Seguretat Social, és a dir: 
 
− els 3 primers dies de baixa, no es cobren 
− del 4 al 20, el 60% del salari 
− del 21 endavant, el 75% del salari 

 
Assumptes Personals 
 
Suprimeix l’article del Conveni que diu que tenim 70 hores anuals d’assumptes propis 
sense justificació, i ens deixa amb 6 dies (que son unes 45h anuals) com a màxim. 
S’han de gaudir en dies i no en hores com fins ara. 

 
Premis per Antiguitat: 
 
Suprimeix l’article del Conveni dels dies addicionals de vacances que teníem en funció 
dels anys treballats (1 dia als 15 anys, 2 dies als 20 anys,...). 

 
Reducció de la Jornada amb reducció proporcional de les retribucions, per tenir 
cura d’un fill/a menor de 12 anys 
 
Suprimeix l’article del Conveni que garanteix en la reducció de jornada, el cobrament 
del 100% del salari durant el primer any del fill/a. Ara es cobrarà tant sols, el 80% si 
redueixes 1/3 de la jornada, i el 60% si es redueix ½ de la jornada. 
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 RETALLADA SALARIAL 

 
Reducció del salari 
 
El Govern ens reduirà el sou, probablement en les pagues de juny i desembre.  
 
Complement de productivitat 
 
Suprimeix l’article del Conveni que ens garantia el cobrament del 50% com a mínim, 
del complement de productivitat. Ara no cobrarem res. 

 
Pla de Pensions 
 
El Govern deixa de fer les aportacions al Pla de Pensions de cada treballador/a. 
 
FAS (Fons d’Acció Social) 
 
El Govern suprimeix totes les ajudes del FAS. 

 
Tiquets Menjador 
 
El Govern suprimeix els tiquets menjador  

 
 
Com podeu veure, sumant totes aquetes retallades, el nostre SOU baixa moltíssim. 
 
 
Estem en una mena d’Estat d’Excepció, en el que es suspenen, de manera indefinida 
acords, articles del Conveni... Es qüestiona i perilla l’Estat de Dret. 
 

 


