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Compensació treball en festius

Us recordem que hi ha un acord sobre la compensació per treballar en jornades festives,

sobretot ara que s’acosten dates en les què es produeixen més peticions d'aquest tipus.

� Cal tenir present que la compensació és per a tots els treballadors de Banc Sabadell i

filials independentment del nivell retributiu i del grup professional.

� El treballador pot triar entre dues maneres de compensar un festiu treballat:

1) Si es treballa fins a mitja jornada es compensa amb un dia complet de vacances. I

si es treballa més de mitja jornada es compensa amb dos dies de vacances.

2) També es pot sol·licitar la retribució del festiu treballat segons la següent taula:

Sabadell, octubre de 2006

Connecta’t al nostre web: People > Seccions Sindicals >COMFIA-CCOO >  http://bs.comfia.net

JORNADA RETRIBUCIÓFESTIUS

fins ½ jornada 63.55 €
> ½ jornada 127.10 €
fins ½ jornada 72.37 €
> ½ jornada 144.75 €

fins ½ jornada 93.56 €
> ½ jornada 187.11 €
fins ½ jornada 105.91 €
> ½ jornada 211.83 €

(7h)
1-gen, divendres i dissabte sant,
6, 8 i 25-dec. (8h)

Festes locals de Sabadell
Festes autonòmiques de Catalunya
6-gen, 15-ago, 12-oct, 1-nov

(7h)

(8h)


