
Reunió amb l'empresa 19/12/18 

Reunits en la seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el representació del Comitè 

d’Empresa (RT), el Sr. Joel Plana, la Sra. Magda Gómez, el Sr José Alberto Villaverde, la Sra. 

Assumpció Termens i en representació de la Direcció (RD), la Sra. Tais Arza, el Sr. Antoni Magariños i 

la Sra. Laura Marimón. 

Ordre del Dia 

 Calendari 2019 

 Increment del 0,2% 

 Temes pendents 

 

1- Calendari 2019 

La RT parla sobre l’acceptació per part de l’assemblea de l’acceptació del calendari 2019 i es comenta 

de crear un annex amb la proposta de distribució de vacances per part de vols.  

Des de RD es comenta de fer públic sense noms i de no demorar la signatura de l’actual. Comenta la 

possibilitat de signar l’annex de vols a part, durant el mes de gener, en previsió de que no hi haurà 

problemes. 

La RT demana de prioritzar la signatura del conjunt. 

La RD comenta que si el calendari de vols està abans del 20/12/18 es signarà en conjunt, si no demana 

signar l’annex de vols, disposat en forma d’annex 4 dins el calendari 2019, al mes de gener i la resta 

del calendari signar-lo el 20/12/1018. 

La RT accepta les condicions comentades per la RD. 

2- Increment del 0,2% 

La RT parla sobre la posició de l’assemblea de seguir negociant la proposta de direcció. Comenta que 

la proposta inversament proporcional serviria per corregir desigualtats i que a més manté l’esperit de 

la proposta que van signar alguns sindicats amb el govern sense excloure cap col·lectiu adaptant-se a 

la línia vermella que va imposar la RD. 

La RD comenta que l’esperit del pacte d’alguns sindicats i del govern era corregir les desigualtats que 

es produïa en el preu per hora entre la gent que cobrava la gent que fa jornades setmanals de 37,5h i 

40h, que és una mesura més objectiva. 

La RT recorda que el gruix de les persones que fan 40h és majoritàriament direcció, i que per tant, en 

el fons el pacte de Govern amb els sindicats signants de l’acord és una mesura de corregir desigualtats. 

No hi ha mesures subjectives en propostes econòmiques. 

La RD només acceptaria un repartiment inversament proporcional en forma de FAS. 

La RT recorda que l’acord del 0,2% no parla de distribució en forma de FAS, que només parla de fer la 

distribució en forma de plans de pensions. De totes formes, en cap cas s’acceptarà re que no quedi 

reflexat en taules salarials. 



Finalment, ambdues parts no es posen d’acord i s’emplaça a tenir un altre reunió al respecte del 

repartiment de l’increment del 0,2%. No es concreta cap data. 

3- Temes pendents 

La RT pregunta sobre la plaça que havia de sortir indefinida. 

La RD comenta que tal i com va dir no sortirà a concurs. 

La RT pregunta sobre el no reconeixement d’hores sindicals en les reunions convocades per la direcció 

de l’empresa. 

La RD es compromet a respondre amb brevetat. Però que de totes formes preveu que la proposta serà 

que només no és comptabilitzin aquelles que siguin de negociació. 


