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AMIC i UGT INFORMEN: Inspecció de treball 23/07/2018
La Inspecció de treball ens ha citat avui per tractar les denúncies següents:
1. Falta de reunions del comitè de seguretat i salut des de l’1/01/2017 (denúncia interposada per AMIC, UGT i
CCOO).
2. Incompliment del lliurament de les còpies bàsiques dels contractes.
3. Incompliment que l’anterior complement de lloc de treball B i C actualment no tingui el nom de complement
personal de conveni.
4. Incompliment de la borsa de treball.
Comitè de seguretat i salut: es constata amb l’aportació dels documents per part dels Sindicats que aquest comitè
no s’ha pogut reunir per la falta d’assistència dels representants de l’empresa. Seguidament, la Inspectora ha escoltat
les accions que està realitzant l’empresa des del moment de la presentació de la denúncia. Finalment, la Inspectora ha
expressat la seva conformitat amb el que s’està fent ara, però estudiarà i actuarà en conseqüència amb els fets
passats.
Còpies bàsiques: AMIC exposa la falta de col·laboració per part de l’empresa en el compliment del lliurament de les
còpies bàsiques dels contractes i fa referència a les múltiples sol·licituds que s’han presentat a RRHH. La Inspectora
demana que es busqui un mecanisme que sigui eficaç perquè els representants dels treballadors tinguin accés a les
còpies.
Complement personal: AMIC denuncia que la diferència retributiva entre els complements dels llocs de treball B i C
i el complement actual ha passat a denominar-se en nòmina: COMPL. PARITÀRIA 28/09/2015, quan hauria de ser
COMPLEMENT PERSONAL DE CONVENI, tal com es va fer constar a l’acord núm. 10 de l’acta de la comissió paritària
del 28/09/2015 (adjunta al VI Conveni). La Inspectora recull la documentació acreditativa per revisar-la amb més
profunditat i proposa tractar aquest tema en una reunió posterior amb els representants del treballadors i l’empresa.
Borsa de treball: AMIC i UGT manifesten que l’empresa no compleix el que es va pactar en conveni en relació amb
el funcionament de la borsa de treball. Així mateix, denunciem que s’estan utilitzant diverses formes de cobertura de
contractació temporal que no s’adeqüen als criteris establerts en la borsa, de la mateixa manera que l’empresa
incompleix el dret dels sindicats a estar informats sobre el desenvolupament de la seva aplicació.
La Inspectora de Treball davant els fets denunciats i la documentació que s’ha lliurat ens ha tornat a convocar el
proper 17 de setembre amb la petició que l’empresa ens reuneixi prèviament per plantejar solucions efectives.
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Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o CONFIDENCIAL.
Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està
prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanen ens ho feu saber
immediatament per aquesta via i que el destruïu.
Abans d’imprimir aquest correu, assegureu-vos que és realment necessari.

