NOTA INFORMATIVA: CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL. 8 DE MARÇ.
Benvolguts,
Les organitzacions sindicals més representatives han convocat una vaga general per
demà dia 8 de març de 2018 amb l’argument principal de manifestar el rebuig de
desigualtat i discriminació salarial que pateixen les dones, així com la cronificació de
l’atur femení, i per altra banda manifestar el rebuig a la violència de gènere, així com
les polítiques actuals en aquesta matèria que els convocants consideren insuficients.
Us informem de diversos aspectes a tenir en compte:
DURADA DE LA VAGA:
UGT i CCOO: aturada de dues hores, en cada torn de treball del dia. Per a
jornades partides, jornades continuades, així com la matinal, es convoca una aturada
parcial de 11:30 a 13:30 hores, mentre que a les jornades continuades de tarda serà
de 13:00 a 18:00 hores. Els treballadors que realitzin la seva jornada en horari nocturn,
la vaga està convocada per les dues primeres hores del seu torn, llevat d’aquells
sectors on se’ls comuniqui un horari diferent.
16:00.

USO: aturada parcial de dues hores que començarà a les 12:00 i acabarà a les
RESTA DE SINDICATS: vaga que comprèn tot el dia 8 de març.

APUNTS LEGALS:
Tenir en compte que els treballadors es poden inscriure segons els seus
interessos o d’altres circumstàncies a qualsevol de les convocatòries plantejades,
sense necessitat prèvia de comunicació a l’empresari.
Recordar que el dret a vaga està reconegut a la Constitució Espanyola, article
28, però també cal dir que la Constitució garanteix el dret al treball, articles 35 i 37. En
aquest sentit, les empreses poden, o han de romandre obertes amb normalitat essent
el deure dels poders públics i de tots els interlocutors socials que es respectin els
drets legítims de vaga i treball.
Des d’un punt de vista laboral tenir en compte que el treballador en l’exercici
del seu dret de vaga no presta l’activitat laboral ni l’empresa està obligada a
l’abonament del salari, afectant també al meritament de les pagues extraordinàries.
Igualment, durant la vaga, el treballador no causa baixa en la SS sinó que
passa a situació d’alta especial, havent-se de comunicar a l’esmentat organisme
aquest fet en el termini de 3 dies naturals posteriors a la vaga. A efectes de cotització,
i durant el període de la vaga, se suspèn igualment l’obligació de cotitzar a la SS, tant
pel que fa a la quota patronal com per l’obrera.
* El contingut d’aquesta nota és a efectes informatius.

