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Vacances i Llicències: amb el nostre treball, 6 setmanes lliures per a tu

En 2020 la Plantilla amb lliurança de tots els dissabtes, per l'Acord de dissabtes lliures, té 25
dies efectius de vacances, i 1 dia més, per a qui gaudeixi com a mínim de 15 dies en jornada
partida o 18 dies en jornada continuada fora del període comprès entre l'1 d'abril i el 30 de
setembre, i ho realitzarà en qualsevol moment de l'any previ acord.
 
Podran ser gaudides fins en 4 períodes, l'últim, previ acord entre les parts i sempre que un dels
períodes tingui, com a mínim, 12 dies efectius compresos entre l’1 de gener i el 31 de març i l’1
d’octubre i el 31 de desembre, o 10 dies efectius en el període comprès entre l’1 d’abril i el 30
de setembre. Per al personal amb jornada partida, el període mínim de vacances serà de 10 dies
efectius.
 
A més dels 4 dies de llicència de Conveni, es gaudirà d'un dia més de llicència a triar entre el 24
o 31 de desembre de 2020 o 05 de gener de 2021.

En resum: mínim garantit, 25+4+1 = 30 Dies Efectius

(falta afegir les dues festes locals de cada municipi)
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Definició clara del que és temps de treball efectiu, que inclou l'assistència a reunions i la
formació obligatòria, presencial o online, fora de l'horari laboral.
 

Flexibilitat de 15 minuts en l'entrada per a aquells horaris que actualment no disposen d'ella.
      

Hem aconseguit que totes les persones tinguin fins a deu minuts diaris de pauses personals
retribuïdes.
 

Gaudi de les vacances anuals fins al dia 15 de gener de l'any següent.
 

Dret a no respondre a cap comunicació una vegada finalitzada la jornada.
 

Que no s'enviïn comunicacions per qualsevol mitjà des de les 19hs. fins a les 8hs. de l'endemà.
 

Garantia de desconnexió digital en vacances i dies de llicència.

 
Canvi de domicili: 2 dies (3 dies fora de la Península).
 
Per matrimoni del treballador/a: 15 dies naturals.
 
Per matrimoni d'ascendents o descendents fins al 3r grau: 1 dia, el de la cerimònia.
 
Naixement i cura de menor. Adaptació de Jornada i Lactància, veure el següent enllaç.
 
Defunció de cònjuge: 3 dies. Defunció de fills: 5 dies.
 
Mort, accident, malaltia greu o hospitalització de familiar fins a 2n grau: 2 dies.
 
En els dos apartats anteriors  2 dies més, si el treballador/a realitza un desplaçament que
l'obliga a pernoctar fora de la seva localitat.
 
Embaràs, adopció, lactància i conciliació de la vida personal i familiar amb la laboral: Consultar a
les nostres Delegades i Delegats.
 
Es reconeixen a les parelles de fet les mateixes condicions que al matrimoni.
 
 

 

Altres Llicències

Acord de Registre Horari. 
La teva eina per a CONCILIAR. FES-LA SERVIR!

1 - maig

20 - juny

19 - octubre

22 - desembre

 

Premis

2.500 €

TARJETAZO 

 

Seccions 

Territorials

Sindicals

Festes 

per a 2020

A
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iques/ccoobbva

@ccoobbvacat

CCOO serveis bbva
secció sindical catalunya
Tel. 93 401 53 33
bbvacat@ccoo.cat

Amb aquest acord, CCOO hem vençut l'obsessió patronal de les 1.700h del conveni col·lectiu, com a
punt de partida de qualsevol negociació d'horaris i hem aconseguit una fita històrica: que l'empresa
hagi canviat el seu rumb sobre la il·legal, arrelada i anacrònica cultura presentista. Ara s'exigeix el
compliment de l'horari, s'estan tancant els edificis de SSCC a les 19h. i respectant la desconnexió
digital pactada.

L'acord, també contempla:
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