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Sr. Damians Sr. Vázquez

ORDRE DEL DIA

1.

2.

ACTA COMISSIÓ MATERIAL MÒBIL

Calendari laboral material mòbil

Com a continuació de la darrera reunió, es presenta una nova proposta de calendari laboral per material 

mòbil recollint algunes de les propostes aportades per RT. A continuació es debat àmpliament i s'estableix 

que quedaran com a dies a gaudir de descans els 3 descans art. 20 i la possibilitat de dos descansos art.24. 

RD informa que  84 persones d'un total de 247  han sol·licitat el temps de l'entrepà a còmput, el que 

suposa un increment de 30 persones. RT pregunta si es tracta de jornades diürnes o nocturnes i sol·licita 

un informe sobre com afecta a la cotractació de plantilla, RD enviarà les dades. Finalment es convé que 

els descansos del torn diurn i torn nit avançat podran demanar descansar de dilluns a dijous. RT manifesta 

que l'ampliació de dos minuts de jornada diaris incompleix ho pactat i lamenta no arribar a acord

Magatzemistes i introductors de dades amb calendari de material mòbil

RD realitza una proposta de calendari diferenciada entre els magatzemistes a temps complert i els de 

temps parcial. RT lliura una proposta de calendari pel col·lectiu (annex 1). Després de debatre les diverses 

propostes,  finalment s'acorda que els magatzeners i els introductors de dades als que se lis aplica el 

calendari de material mòbil tindràn el mateix calendari amb l'unica salvetat que els de temps parcial 

només s'aplicaran articles 20 i s'abonarà de manera proporcional a la seva jornada laboral.



3.

ACAT ACTUB CCOO CGT

SIT UGT RD RD

Calendari compactat auxiliars de pati. RD informa que 23 auxiliars de pati de 900 hores han sol·licitat la 

compactació de la jornada i 4 persones amb contracte de 1000 hores. RT manifesta que les notes al peu 

del calendari han generat inquietut entre els interessats i s'aclareix que amb aquest calendari no es 

treballarà cap festiu oficial

Festes Oficials Caps de Pati. RT enten que les dues primeres festes oficials que treballin els caps de pati 

s'abonaran com articles 24. RD manifesta que trasllararan resposta.

Varis

Contractació grup Avanza. RT s'interessa per la continuïtat de la contractació del grup Avanza. RD 

manifesta que malgrat finalitzar el 31 de desembre, encara no disposa de la informació d'una possible 

continuïtat per part de l'AMB. Tant bon punt es disposi de la informació es comunicarà.


