
14 de novembre de 2019 

 

 

 

Primers acords entre els representants de la direcció i els 

Representats dels/de les treballadors/ores. 

Avui a les 10h s’ha iniciat la segona reunió entre els representants dels/de les 

treballadors/ores i els representants de la direcció per negociar el conveni col·lectiu 

que ha de regular les condicions de treball dels propers anys.    

D’acord amb el que la representació de la direcció (RD) es va comprometre en la 

reunió de constitució del 30 d’octubre passat, la reunió d’avui se celebra en una nova 

ubicació, concretament a les instal·lacions de Paral·lel, per donar resposta a una 

primera demanda de la representació dels/de les treballadors/ores (RT). La RD 

proposa com a espai fix pel procés negociador les instal·lacions del complex 

poliesportiu municipal Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat, i la majoria de la RT no 

s’hi oposa.  

El president del comitè d’empresa entrega digitalment les plataformes de totes les 

seccions sindicals i els representants d’algunes seccions sindicals  també en fan 

entrega física. S’entrega un document sol·licitant documentació, a la que s’afegeixen 

la resta de seccions sindicals. Es sol·licita que s’ampliï la documentació, i la RT en 

pren nota i es compromet a lliurar-la en properes reunions. 

Els representants dels/de les treballadors/ores i els representants de la direcció 

acorden la incorporació de la figura d’un/a president/a de la mesa negociadora. Una 

part de la RT ha proposat dos mediadors que són inspectors de treball. La RD 

estudiarà les dues candidatures i es manifestarà a la propera reunió. 

Pel que fa a la secretaria de les actes, totes dues parts han acordat que vagin a 

càrrec de la Sra. Gemma Casalta. 

D’acord amb el que estableix la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades) s’ha 

lliurat, a tots els membres de la mesa, un exemplar de la Política de Privadesa, i se’ls 

ha informat que www.convenibus.cat, on es publiquen els InfoBus i tota la informació 

que es consideri d’interès (actes de reunió, documents de propostes...), disposa de 

la informació relativa a les condicions generals d’accés i d’ús del lloc web, que ha de 

conèixer l’usuari, a l’efecte previst per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la 

societat de la informació i de comerç electrònic. 

 

http://www.convenibus.cat/
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La representació de la direcció ha informat la RT que, per facilitar la comunicació de 

tot el procés negociador, a més del web i del canal de Telegram Convenibus, a partir 

d’aquesta setmana es pot accedir a tota la informació a través de GenTMBapp.   

Per concloure la reunió les dues parts s’emplacen el proper dia 28 de novembre a 

les 10h al complex poliesportiu municipal Gornal. 

 

La Direcció 

https://t.me/convenibus

