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REDUCCIÓ DE JORNADA O CONTRACTE A TEMPS PARCIAL?
Són termes que s’assemblen i fàcilment poden confondre’ns. Intentarem explicar les
diferències en les línies que segueixen.
Novament des de RRHH s’han publicat per l’any 2012 les “Mesures Voluntàries i de Mutu
Acord” que contemplen els aspectes de Sus pensió Temporal, Llicències i Reducció de Jornada .
Es tracta d’unes mesures que fan necessari el mutu acord entre les parts i que són
independents i diferents dels Acords d’Igualtat i Conciliació a BBVA. És important saber‐ho, en
especial per les persones que es vulguin acollir a la reducció de jornada per Guarda Legal de
Menors i també de Familiars i Discapacitats.
L’oferta del Banc implica, la conversió del Contracte actual a un Nou Contracte a Temps
Parcial , mentre que si un empleat/da es vol acollir a una Reducció de Jornada, el contracte queda
inalterat i l’empresa únicament ha de comunicar a Seguretat Social que la persona s’acull al seu
dret de Reducció de Jornada.
L’oferta del Banc es basa en l’article 12 de l’Estatut dels Treballadors, mentre que els
Acords d’Igualtat es contemplen en l’article 37.3,37.5 i 46.3 del mateix Estatut. En aquest cas, tot i
que l’empresa cotitzi a Seguretat Social pels salaris abonats, a efectes de Jubilació, Incapacitat
Permanent, Mort i Supervivència, Maternitat, Paternitat i Atur d’acord amb els articles 180.3 i
211.5 de la LlGSS es veuran incrementades en la seva totalitat durant els dos primers anys en cas
de Cura de Menors i en un any en cas de Minusvàlids i Familiars.
En conclusió si et vols acollir a la Reducció de Jornada no cal signar cap nou contracte. I et
recomanem que sempre ho consultis prèviament a un delegat/da de CGT. T’evitarem males
interpretacions i/o desacords.
Ensems entenem que els delicats moments que s’acosten fan més necessari que mai que
els treballadors estiguem plegats en la defensa del nostre lloc de treballs. T’oferim organitzar‐te
amb nosaltres com la millor opció. Si et sembla ens fas seguir la teva conformitat amb la butlleta
d’ afiliació adunta.Recorda
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