
NUMERO REUNIO: PA 02/23 DATA: 26-01-2023 

LLOC Santa Eulalla HORA: 11:00H 

ACTA COMISSIÓ PARITÀRIA 

Reeresentacid de les persones treballadores 
St. Alvarea (CCoo) Sr. Bonet (CGT) Sr. Montorlo (UGT) Sr. LInares (SIT) 

Representasid de les persones treballadores (Assessors/es 
Sr. Fraile (CCcoo) Sr. Balleste (CGT) Sr. Carrera (UGT) Sr. Medina (SIT) 

Reeresentacid de la direcco 
Sra. González Sr. Vázquez Sra. Revielo 

ORDRE DEL DIA 

1.Deplaçaments punts de relleu 
RO inicia la reunió informant que va fer aribar en el dia anterior a la RT els punts de desplaçaments en ús pendents. En relació als 

punts de relleu del AIC entrega la proposta (annex 1) i proposa fer un punt de referència intermig del 12 sectors per on rota tot el 

col-lectiu, amb un promig global dels 12 sectors, el temps resultant és de 40 min. Es defineix que es desplacen als dies de càrregai 

aquest dies que van al CON serà els que se'ls pagarà el desplaçament fins el CON de Triangle. RT valorarà la proposta en la reunió de la 

propera setmana, tot i que inicialment una part de RT la veu insuficienti proposa unificar en 60 min. 

Sacorda que sobre els punts de relleu enviats inicialment del col-lectiu de conducció, finalment només hi ha discrepància de 4 minuts 

en el punt de carretera d'Horta-ronda de dalt de la línia 102. D'altra banda sobre els nous punts enviats RT manifesta que han detectat 

discrepàncies i incoherències amb dades. Es fa una revisió de la proposta enviada i de les discrepàncies. Finalment RD proposa iniciar 

el pagament amb els casos amb discrepància el temps superior a 3 minuts, se's pagaria la meitat de la diferencia detectada i en cas de 

diferència amb l'acord final es regularitzarà. RT proposa revisar punts propers. Pendent de fer una darrera revisió dels punts la 

propera setmana a veure si es possible tancar el tema abans de pagament. 

RT proposa que en el cas del relleu se li sumi el temps d'espera de cada línia de cada punt de relleu.RD planteja que les persones amb 

activitats (llicència retribuida, formació, activitat sindical..) actualment no es treu automàticament el desplaçament pel pagament fins 

que no s'automatitzi, proposen fer un pagament promig per la nòmina de gener. RT recorda que que en cas de vacances també s'ha 

dincdoure. RD respon que revisarà el tema. 

2 Polivalència i productivitat grup A Material Mòbil 

RD informa que el conveni actual no contempla el pagament d'aquest plus en el grup A. 
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