
NUMERO REUNIÓ: PA_07/22 22/12/2022 
DATA: 

LLOC: Santa Eulàlia 08:00H 
HORA 

ACTA COMISSIÓ PARITÀRIA 
RepregntaLio de les persones treballadores: 

Sr. Alvarez (CCOO) Sr. Bonet (CGT) Sr. Montorio (UGT) Sr. Linares (SIT) 

Representació de les persones treballadores (Assessors/es: 
Sr. Fernandez (CCOO) Sr. Balleste (CGT) Sr. Trenado (UGT) Sr. Sanchez (SIT) 

Representació de la direcció 
Sra. González Sr. Vázquez Sr.A Lope Sr.LM Lopez 

ORDRE DEL DIA 

1. Anàlisis càlcul desplaçament 
RD realitza una presentació i explicació tècnica de com sha realitzat el càlcul del desplaçament de manera automatitzada. Es debat 

sobre els pros i contres del sistema proposat. RT es mostra preocupat pels casos especifics que surtin perjudicats i sol-icita utlizar e 

sistema proposat durant la negociació del conveni que es basava amb els temps reals de desplaçament segons google maps, per 
evitar que es perjudiqui a cap persona treballadora. RT manifesta que la recent escollida s'ha fet en base a les dades pactades a la 

negociació i ara no es pot canviar el mêtode de calcul. RD proposa en cas de mantenir el càlcul amb el sistema proposat inicialment 
revisar els casos de discrepàncies dels punts de relleu actuals, fer-lo aribar a la RT via maili poder tancar el tema abans del 

tancament de la nòmina del més de gener. RT consulta els serveis que comencen i acaben en diferents punts de relleu comes 

calcularan. 

2. Abonament plus polivalència i productivitat 
RT manifesta que és una petició del caps de taller i caps d'equip cobrar aquests plusos i demana a la RD analitzi aquesta petició. RD 

respon que actualment el conveni no contempla el pagament en aquests nivells, no obstant analitzarà la proposta, 

3. licencia en FO G72. Recuperació 
RT manifesta que linspeció de treball a demanat que es tracti aquest tema en paritària. RD respon que l'acord judicial és genèric de 

tot el collectiu de conductors, no obstant en el cas de G72 té una obligació expressa de treballar en ordinari les FO. Es debat entre les 
parts sobre el tema. RT opina que aquesta norma va en contra de l'estatut dels treballadors. RD respon que es pagarà aplicant l'acord 

judicial, no obstant s'ha d'aplicar el conveni i s'ha de recuperar el dia de treball. RT es mostra en contra d'aquest tractament. 

4 Permis SOE. Temps indispensable 
RT manifesta que l'inspecció de treball ha demanat que es tracti aquest tema en paritària. RD respon que la inspecció ha demanat 

resposta en un termini de 15 dies i RD es compromet a enviar aquesta resposta a la inspecció i a la Paritària. 

3. Varis 
Gestió dels Lots- RD informa que GAP ha tramitat les peticions de duplicats que han fet arribar els CONs. RT demana allargar 1 
setmana l'entrega dels lots per facilitar la recollida dels perjudicats que no han rebut els vals per problemes amb correus. RT demana 

buscar mètodes més àgils com un codi QR via Appi entrega dels lots a través dels CONS. RT recorda que s'hauria de publicar un avis 

abans del més de març per fomentar el canvi de lot a sense alcohol. Una part de la RT insisteix en crear un val Virtual per comprar el 

lot de manera personalitzada i contemplar diferents necessitats i sensibilitats alimentàries, i per evitar el temps invertit per recollir els 

lots fisics. RD recorda que aquesta proposta es va refusar l'any anterior. Es debat àmpliament sobre l'actual gestió dels lots i es 

proposa tractar aquest tema en properes paritàries. 
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CCOO CGT SIT UGT RD 


