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Sol·licitud reunió Comissió Paritària
Bústia CC.OO. del SEM
Enviat el:dijous, 19 / setembre / 2019 12:52
Per a: Quílez Martínez, Àlex; Calvo Garcia, Monica; Nieto Fernandez-Arroyo, Gabriel
A/c: Bústia comitè intercentres del SEM; Bústia amic del SEM; Bústia UGT del SEM

  

Sr Alex Quílez, Cap Recursos Humans
President Comissió Paritària
 
 
 
Des de la secció sindical de CCOO sol·licitem convocatòria urgent de la Comissió Paritària per tractar els
següents articles:
 
Article 46 punt 5:
 
“Retribució Retribució del model de carreradel model de carrera””
S’estableix un complement específic per a cada nivell i grup professional detallat a l’Annex 5. Aquesta
retribució està referida a períodes anuals, entesos de gener a desembre.
Aquesta retribució associada a cada nivell del CP, està referida a jornada completa definida en el conveni
col·lectiu en el seu article 22.1. Les jornades anuals inferiors es retribuiran proporcionalment. “
 
Tal i com ja vàrem notificar amb data 18 de juny de 2019 davant el departament de RRHH considerem
que  el personal que ve realitzant la seva jornada en modalitat 1536 hores en jornades de 24 hores no té
retribuïda la seva carrera professional de forma correcta.
La retribució associada a cada nivell del CP, està referida a jornada completa definida en el conveni
col·lectiu en el seu article 22.1. L’article 22.3.1. del mateix Conveni Col·lectiu especifica la consideració
de la jornada de 1536 h com jornada ordinària.  
Entenem que existeixen 3 modalitats de jornada completa contemplades en conveni recollides als articles
 22.1, 22.2 i 22.3 i per conseqüent el personal  de 1536h/anuals  ha de percebre la mateixa retribució
referent a Carrera professional que  el personal de 1624h/anuals i 1.445 h/anuals.

Article 52. Permisos retribuïts
c) Per la mort, accident, malaltia greu u hospitalització de parents fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat (cònjuge, parella de fet, fills, gendres, nets, pares, pares polítics, avis, avis polítics, germans i
germans polítics): 3 dies naturals si es en el mateix municipi on el treballador/a tingui el domicili; 4 dies
naturals si els fets tenen lloc fora del domicili del treballador/a però dintre de la seva província; 5 dies
naturals si es fora de la seva província però dintre de Catalunya i 6 dies naturals si els fets tenen lloc fora
de Catalunya.
Cal incloure els fills de les parelles actuals encara que no siguin fills naturals.

A l’espera de la convocatòria els saludem cordialment,
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Representants de CCOO al SEM
 
L’Hospitalet de Llobregat, 19 de setembre de 2019


