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La representació de la Direcció accedeix a la primera 

demanda dels representats dels/de les treballadors/ores, i 

insisteixen que es valori incorporar un/a president/a de la 

mesa de negociació. 

Tal com la representació dels/de les treballadors/ores va sol·licitar en la darrera 

reunió, avui la representació de la Direcció ha lliurat algunes de les dades solicitades 

com les dades de plantilles dels últims exercicis. 

La RT ha proposat tractar la jubilació parcial, tot i que actualment ja s’està treballant 

en una altre taula, amb el comitè d’empresa, en la que Actualment, la RD està 

valorant una contraproposta de la representació dels treballadors i tan aviat tinguin 

una resposta, convocarà a la RT. 

Un cop més, amb l’objectiu de facilitar i mediar, si fos el cas, durant tot el procés 

negociador, la representació de la Direcció ha tornat a sol·licitar que es valori 

incorporar la figura d’un/a president/a de la mesa negociadora. 

Els representants dels treballadors han posat de manifest que a dia d’avui no 

disposen d’una plataforma de negociació conjunta, al que la RD ha manifestat que 

les plataformes son necessàries per tenir una visió global dels assumptes a tractar i  

poder entrar en cada un dels temes a negociar.      

La representació de la Direcció ha posat de manifest el seu màxim interès en el fet 

que tot el personal estigui informat de tot el procés, és per això que s’han posat en 

marxa diversos canals de comunicació, adreçats als treballadors, com el web 

monogràfic www.convenimetro.cat, on es publiquen els InfoMetro i tota la informació 

que es consideri d’interès (actes de reunió, documents de propostes...), i el canal de 

Telegram Convenimetro, al qual tothom que vulgui es podrà subscriure i rebre 

directament, i de manera anònima, tota la informació al seu mòbil. També és pot 

accedir a tota la informació a través de GenTMBapp. Aquests canals nous 

s’afegeixen als que ja s’han fet servir en altres ocasions com el correu electrònic i els 

taulers d’anuncis dels centres. 

D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades en vigor, 

Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i  
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garantia dels drets digitals s’ha lliurat, a tots els membres de la mesa, un exemplar 

de la Política de Privadesa, i se’ls ha informat que www.convenimetro.cat, on es 

publiquen els InfoMetro i tota la informació que es consideri d’interès (actes de 

reunió, documents de propostes...), disposa de la informació relativa a les condicions 

generals d’accés i d’ús del lloc web, que ha de conèixer l’usuari, a l’efecte previst per 

la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç 

electrònic. 

En acabar, les parts s’han convocat per a la propera reunió, que tindrà lloc el proper 

dia 19 de novembre a les aules de Guinardó.  
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