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S'avança en la negociació amb noves propostes i s’acorda fer dues 
reunions per setmana 

A la sessió d'avui, s'han continuat tractant les propostes que ahir va presentar la RD. 
Especialment, s'ha tractat a petició de la RT, l'aplicació lineal dels increments salarials 
permesos per Llei. La RT ha demanat una millora d'aquests increments; en aquest sentit, 
la RD ha recordat que està treballant una proposta dins del marc legal aplicable, que 
com totes les parts coneixen també d'anteriors negociacions de conveni, ha d'estar 
forçosament lligada a productivitat. 

També s'ha tractat la proposta de treball de classificació professional. La RD ha incidit 
que l'objectiu de la comissió de classificació és la revisió de les descripcions dels llocs 
de treball i la seva valoració econòmica, a l'alça si s'escau, garantint de nou que no hi 
haurà minva salarial en cap cas, ni s'establirà doble escala salarial en els llocs de treball. 
Com que aquesta comissió no tindrà funcions de negociació, la RD no veu impediment 
en la seva creació i entrada en funcionament després de la signatura del conveni, ja que 
portar a terme la revisió de cadascun dels llocs de treball a la taula negociadora de 
conveni dilataria molt el procés negociador. 

La RD ha presentat també, com a resposta a les peticions de les diferents plataformes, 
un increment de la dotació del FAS de 5.000 € anuals per any de vigència del conveni. 
A més, s'han afegit al cos del futur conveni els acords entre la Direcció i la majoria del 
CE del passat mes de setembre, amb els increments de categoria dels col·lectius d'Alta 
Tensió i Baixa Tensió i els 6 acords que s'han signat a la Comissió de Seguiment del 
Pla d'Igualtat amb nous permisos, creacions de nous torns de conciliació i millora dels 
existents: 

 21/06/22_ Acord nº1 CSPI_ Torns intermedis per conciliació de Material Mòbil. 

 21/06/22_ Acord nº2 CSPI_ Nou Torn de conciliació d’Auxiliar i Control d’Informació. 

 21/06/22_ Acord nº3 CSPI_ Acord que aplica AAC, MOTI, ACI, TOLA i CTO_ permís 
de naixement i cura. 

 30/09/22_ Acord nº4 CSPI_ Permisos en primer dia laborable. 

 30/09/22_ Acord nº5 CSPI_ Ampliació dels torns intermedis a Material Mòbil. 

 02/12/22_ Acord nº6 CSPI_ Permís acompanyament a tractaments oncològics. 

Finalment, el Director de Personal, Assegurances i Compensació ha assistit per donar 
resposta a algunes peticions d'informació de la part social, i ha avançat la xifra de 
previsió de tancament de la massa salarial sobre la qual es calculen els increments 
permesos. 

Davant dels avenços en la negociació, la part social ha demanat un segon dia de 
reunió setmanal que serà els dilluns. 
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