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Constitució de la mesa de negociació del conveni col·lectiu 

de TB. 

Aquest matí a les 10h s’ha dut a terme la primera de les reunions entre els 

representants dels treballadors/es i el representants de la direcció, que suposa el tret 

de sortida del procés de negociació del conveni col·lectiu que ha de regular les 

condicions de treball dels propers anys.    

En aquesta primera trobada s’han tractat els aspectes que marcaran el procés, 

l’espai on es duran a terme, i si s’optarà per la figura d’un President/a de la mesa 

negociadora, entre d’altres. 

Després de valorar, entre les parts, diverses opcions s’ha acordat que la propera 

reunió se celebrarà dijous 14 de novembre, entre les 10-14h i la resta d’aspectes 

s’acordaran en properes reunions.   

Els equips negociadors estaran formats per 13 membres per la part dels 

representants dels treballadors/es, i 4 per la part dels representants de la direcció. 

Donat que l’equip dels representants de la direcció no assoleix el límit dels 13 

membres, es reserva la possibilitat d’ampliar-lo a més membres, i/o convidar els/les 

tècnics/especialistes de cada àrea.  

Els representants de la direcció ha posat de manifest el seu màxim interès en que tot 

el personal estigui informat de tot el procés, és per això que s’ha posat en marxa 

diversos canals de comunicació, dirigits als treballadors, com el web monogràfic 

www.convenibus.cat on s’hi publicaran els InfoBus i tota aquella informació que es 

consideri d’interès (actes de reunió, documents de propostes, ...), el canal de 

Telegram Convenibus, en el que tothom qui ho vulgui s’hi pot subscriure i rebre 

directament i de forma anònima, tota la informació al seu mòbil. També a través de 

GenTMBapp es podrà accedir a tota la informació.   

Aquests nous canals s’afegeixen als que ja s’han utilitzat en d’altres ocasions com el 

correu electrònic i  els taulells informatius dels centres. 

 

La Direcció   

http://www.convenibus.cat/
https://t.me/convenibus

