
 
  

  

SSaallaaiirreess  22001122  ::  IInnssuuffffiissaanntt  !!  

  
CCee  qquuee  nnoouuss  ddeemmaannddiioonnss  ::  

  

--  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  RRMMAA  dd’’eennttrreepprriissee  àà  ++77%%  dduu  RRMMAA  ccoonnvveennttiioonnnneell  

��  RREEFFUUSS  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  
--  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’aanncciieennnneettéé  

��  RREEFFUUSS  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  
--  AAuuccuunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  iinnfféérriieeuurree  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  22001111  dduu  ccooûûtt  ddee  llaa  vviiee  ((22,,55%%))  

��  RREEFFUUSS  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  
--  UUnnee  eennvveellooppppee  gglloobbaallee  ddee  55%%  ((ddoonntt  eennvveellooppppee  ddee  pprriimmee)),,  rraammeennééee  àà  33,,33%%  

eenn  ccoouurrss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  ((33%%  ++  00,,33%%  dd’’eennvveellooppppee  ddee  pprriimmee)),,  sseeuuiill  eenn  

ddeessssoouuss  dduuqquueell  nnoouuss  nnee  ppoouuvviioonnss  ppaass  aacccceepptteerr  ddee  ssiiggnneerr  uunn  aaccccoorrdd……  

��  RREEFFUUSS  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  
--  LLaa  rreevvaalloorriissaattiioonn  dduu  ppllaanncchheerr  ddee  llaa  pprriimmee  ddee  vvaaccaanncceess  àà  11550000€€  

��  RREEFFUUSS  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  
--  UUnnee  eennvveellooppppee  ssppéécciiffiiqquuee  ddee  6600KK€€  ppoouurr  llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  iinnééggaalliittééss  ddee  
ssaallaaiirree  eennttrree  lleess  hhoommmmeess  eett  lleess  ffeemmmmeess  

��  AACCCCEEPPTTEEEE  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn    
((PPaass  ééttoonnnnaanntt  ppuuiissqquuee  lleess  eennttrreepprriisseess  qquuii  nn’’aauurroonntt  ppaass  pprriiss  ccee  pprroobbllèèmmee  àà  

bbrraass  llee  ccoorrppss  dd’’iiccii  llee  3311//1122//22001122  eennccoouurreenntt  ddeess  ppéénnaalliittééss……))    

  
CCee  qquuee  pprrooppoossaaiitt  llaa  DDiirreeccttiioonn  ::  

--  UUnnee  eennvveellooppppee  dd’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  22,,55%%  àà  llaaqquueellllee  ss’’aajjoouuttee  00,,33%%  ppoouurr  lleess  

pprriimmeess  

--  UUnnee  rreeccoommmmaannddaattiioonn  ppoouurr  qquuee  lleess  ssaallaaiirreess  iinnfféérriieeuurrss  oouu  ééggaauuxx  àà  11775500€€  

ssooiieenntt  ppoouurrvvuuss  dd’’uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  mmiinniimmuumm  ddee  5500€€  ((ccee  qquuii  ddeevvrraaiitt  

ccoonncceerrnneerr  118800  ssaallaarriiééss))  

--  UUnnee  rreevvaalloorriissaattiioonn  dduu  ppllaanncchheerr  ddee  llaa  pprriimmee  ddee  vvaaccaanncceess  àà  11443355€€  

--  UUnnee  eennvveellooppppee  eexxcceeppttiioonnnneellllee  ppoouurr  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  aannoommaalliieess  ddee  

ssaallaaiirree  lliiééeess  àà  ll’’aanncciieennnneettéé  ::  eennvviirroonn  220000  KK€€  

  

MMeessuurraanntt  ll’’ééccaarrtt  eennttrree  nnooss  pprrooppoossiittiioonnss  eett  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn,,  

eett  ccoonnssiiddéérraanntt  qquu’’aavveecc  cceettttee  eennvveellooppppee  gglloobbaallee  dd’’aauuggmmeennttaattiioonn  nnoouuss  

sseerroonnss  nnoommbbrreeuuxx  àà  ppeerrddrree  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt,,  vvooss  ddéélléégguuééss  UUNNSSAA  oonntt  

rreeffuusséé  ddee  ssiiggnneerr  cceett  aaccccoorrdd  ssaallaarriiaall..  
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