
Empresa/Organisme/Institució
Direcció/Gerència de Recursos Humans
Nom Municipi/Ciutat/Poble
Lloc de treball

Sol·licitud

Exposo

Que com a treballadora de ...........................................................................................,  he
exercit el dret de vaga el passat 8 de març de 2019, segons preavís i convocatòria dels
sindicats convocants.

Que tinc coneixement de la retenció aplicable al meu salari en concepte de vaga per la
jornada laboral del 8 de març de 2019 i vull manifestar la meva voluntat en que aquesta
retenció sigui destinada a entitats que treballin en matèria de violència contra les dones i
els infants amb participació personal, cultural i social de les dones.

Que  els  organismes  públics  de  Gerència  de  RRHH  i  Organització  de  l’Administració
Pública de Barcelona ja varen arribar a un acord respecte a la destinació de descompte
salarial de treballadors i treballadores que van exercir el seu dret  de vaga el 8 de març de
2018, i que la quantitat a distribuir segons les dades trameses pels organismes i entitats
de la Corporació Municipal varen ser acordades, en data de 19 de novembre de 2018, en
reunió  amb els  representants  dels  sindicats  convocants,  i  amb acord  de reunions  de
seguiment una vegada imputades les ajudes. 

I, per tot això, 

Sol·licito

Que la retenció aplicable al meu salari en concepte de vaga per la jornada del 8 de març
de 2019 sigui  destinada a  entitats  i  organismes que treballin  en  matèria  de violència
contra les dones i els infants amb participació personal, cultural i social de dones. 

Que és la meva voluntat i demano que la quantitat imputada en la retenció del salari que
em correspon recaigui preferent en ajut directe a l’entitat .....................................................
................................................................................................................................................

La qual cosa espero obtenir i em sigui comunicada 

Dades personals:
Nom i cognoms 
DNI / NIE
Adreça Carrer / plaça / avinguda Municipi Codi postal
Adreça electrònica i Telèfon

Lloc i data:
Signatura de la persona sol·licitant


