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NEGOCIADORA 22.12.2021
Modificació de l’article sobre Retribucions durant les vacances
Avui hem arribat a un acord, per unanimitat, per tal que el nostre Conveni de
Personal Laboral contempli complements que cal percebre TAMBÉ durant
les vacances, a partir de l’any que ve, i en la línia de la Sentència 320/2019
que CCOO vam guanyar al Tribunal Suprem en el seu moment i les diferents
directives europees.
Aquest acord evita haver de judicialitzar el tema a la Generalitat per tal que
se’ns apliqui el dret a percebre complements, que fins ara no es cobraven
durant les vacances, per part del personal laboral de la Generalitat i la
corresponent reclamació individual per part dels treballadors i treballadores.
En concret, es tindrà dret a cobrar, els plusos de diumenges i festius, el de
nocturnitat i els de perillositat, penositat i toxicitat.
Un parell d’aclariments, però:
- L’abonament en nòmina d’aquests complements serà independentment
de quan es gaudeixi de les vacances, ateses la diversitat de formes, el
fraccionament, etc. En tot cas, serà a partir de la nòmina de setembre,
un cop acabat el període de meritació (o en la darrera nòmina en cas
que s’extingeixi abans el contracte laboral).
- També en la línia del dictat pel Tribunal Suprem, per a tenir el dret a
percebre’ls caldrà haver-los percebut en sis o més mensualitats
durant el període de meritació de vacances comprès entre l’1 de
setembre de l’any anterior fins a 31 d’agost de l’any en que es
gaudeixen les vacances.
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