
09 de gener de 2020 

 

 

 

Presentació del nou director de persones i noves 
entregues de documentació.  

 

La reunió d’avui s’ha iniciat amb la presentació del Sr. Carlos Jiménez.   

Les dues parts han clarificat aspectes formals rellevants de cara al funcionament de la negociació. 

A continuació els/les representants dels/les treballadors/es han demanat l’aplicació del 3% 
d’increment salarial pels treballadores/es de les empreses públiques, i els representants de la direcció 
han contestat que són a l’espera que la Llei General de Pressupostos de l’Estat estableixi els llindars 
aplicables a la negociació.  

Els representants de la direcció han entregat més documentació sol·licitada pels/les representants 
dels/les treballadors/es, i han aclarit alguns dubtes de la que s’havia entregat anteriorment. Fins al dia 
d’avui s’ha fet entrega de la següent documentació i informació: 

- Plantilla per nivells i contractes (2015-2019) 
- Evolució dels treballadors fora de conveni (2015-2019) 
- Evolució dels treballadors per valoració de lloc de treball (2015-2019) 
- Llicències no retribuïdes gaudides (2015-2019) 
- Dies de suspensió de sou i feina (2015-2019) 
- Personal potencialment jubilable (2015-2019) 
- Massa salarial bruta personal conveni TB (2015-2018) 
- Memòria TMB 2018 
- Imports abonats en concepte de partit en feiner, dissabte, diumenge i festiu 2018 
- Cost de les jubilacions parcials 2015-2018 
- Distribució de conductors per models de descans (vigent) i canvis de descans realitzats el 

2018 
- Quantitat de treballadors i treballadores amb reducció de jornada per centre de treball 
- Quantitat de treballadors i treballadores adaptats per centre de treball 
- Validacions mensuals per línia (2015-2019) 
- Hores de servei per línia de bus (2015-2019) 
- Evolució de la plantilla de TB (2015-2019) per categoria professional 

En acabar, el President ha convocat les parts, per a la propera reunió, que tindrà lloc el proper dia 16 
de gener a les 10 h al complex poliesportiu municipal Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat.   

   

La Direcció 


