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La RD presenta la seva proposta per prorrogar el co nveni 2 
anys. 

Avui al CON Triangle s’ha celebrat un nova reunió de negociació del conveni 
col·lectiu. La sessió ha començat amb una reflexió de la representació de la direcció 
(RD) sobre la dificultat per fer una reunió tant nombrosa, mantenint les mesures de 
seguretat. Per la convocatòria d’avui s’han habilitat dues sales de reunions juntes 
amb les finestres obertes, però a mesura que la climatologia sigui més freda,  
aquesta opció serà incòmode i poc viable. És per això que la RD  ha suggerit que cal 
pensar en una fórmula mixta, presencial i telemàtica, i buscar una sala de reunions  
més adequada.  

La RD ha fet constar que, d’acord al seu compromís de la reunió anterior havia 
entregat als representants dels treballadors (RT) la documentació i informació 
sol·licitada. En la reunió d’avui la RD ha entregat a la RT la massa salarial bruta per 
l’any 2019 i la valoració de la plataforma de pròrroga que va presentar la majoria de 
la comissió negociadora de la representació dels treballadors, que supera en més 
del doble la previsió de la llei de pressupostos generals de l’estat.  

Ambdues parts han parlat de la possibilitat de prorrogar el conveni, i la RD ha 
presentat la seva proposta, basada en 6 punts: 

1. Prorrogar el conveni dos anys: 2020/2021. 
 

2. Pujada salarial ajustada a la normativa legal, fixant el criteri pels dos anys de 
de referencia. 
 

3. Modificació de la regulació de l’article 23, d’acord a la modificació de l’article 
22 (darrer paràgraf del conveni 2015-2019), fixant que es podrà gaudir del dia 
de descans després de treballar en cap de setmana, en ordinari de dimarts a 
dijous, d’acord amb les necessitats del servei (de dilluns a dimecres pel 
personal del torn de nit en jornada avançada). 
 

4. Modificació del torn de vacances de material mòbil del mes de juliol, reduint-
ne el percentatge per adequar-lo a la flota en servei, distribuint-lo en la resta 
de l’any, exceptuant el mes de setembre.  
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5. Escollida de grup de descansos d’operacions: Definir contingents per CON's 
per garantir que els grups de descans siguin equilibrats amb les necessitats 
del servei.  
 

6. Substituir la proposta d’increment de la paga de vacances  per l’increment de 
la paga d’ objectius, modificant-ne el període de cobrament d’anual a 
trimestral, i establint criteris de percepció graduals en casos d’absentisme 
individual. 

 

Obert el debat, s’ha estat discutint sobre els punts de la pròrroga, sobre les 
valoracions de la plataforma de la RT i sobre buscar la màxima flexibilitat amb la llei 
de pressupostos, on el President ha fet alguns suggeriments per intentar apropar a 
les parts. 

La propera reunió es durà a terme el proper dijous 15 d’octubre.  

 

La Direcció 


