
          BALANÇ SINDICAL D’UGT A GIRONA 

 

A la recta final del mandat com a delegat sindical, he considerat oportú, per 

respecte als companys i companyes que van dipositar la seva confiança en la 

candidatura d'UGT, que calia fer un resum del que ha estat la tasca sindical 

en els darrers 3 anys i mig a Girona. 

Obviaré a l’informe per inexistent, la implicació del comitè d'empresa 

presidit per CCOO, ja que només ens van convocar dues vegades en aquests 

anys. La primera per a la seva constitució perquè ho exigeix l’Estatut del 

Treballadors, i la segona per debatre una proposta presentada per l’UGT i 

dotar-nos d’un reglament de funcionament que encara resta pendent 

d’aprovar. 

Al llarg d'aquests 3 anys i mig, s’han succeït diverses situacions, la majoria 

d’elles lesives per als interessos dels diferents col·lectius que integren la 

plantilla: 

● Tancament d'oficines amb reajustaments de plantilla que han alterat i 

modificat el target dels gestors/es comercials, així con els torns de 

vacances, amb conseqüències negatives econòmiques i personals. 

● Sancions que han finalitzat amb acomiadaments i que no han estat 

informats per l'empresa als membres del comitè, segons estableix 

l'Estatut dels Treballadors i que ha generat situacions d'indefensió 

jurídica en els afectats/des. 

● Trasllats  decidits unilateralment per  l’empresa a oficines de la xarxa 

amb modificació de funcions, ignorant  el que assenyala  l’article 36 del 

CCB. 

● Increment sistemàtic de les pressions i amenaces en la consecució 

d'objectius. 

● Accidents laborals que per desconeixement burocràtic dels 

afectats/des, la mútua no ha assumit com a tal, confirmant l’empresa el 

mateix criteri. 

● Modificacions substancials de les condicions de treball per decisió 

empresarial. 

● Reduccions salarials per canvi de funcions sota amenaces 

d'acomiadament. 

● Baixes que no s’han suplert per ILT, accident laboral, maternitat, 

vacances, etc. mantenint el mateix nivell d'exigència en els objectius 

anyals de l’oficina. 

● Eliminació unilateral de dietes i quilometratges als 3 anys, 

desvirtuant l’article 38 del Conveni Col·lectiu. 



● Oficines amb un sòl empleat/da perquè no s’han substituït  les 

absències degudes a baixes i/o vacances, assumint el company/a riscos 

en la seva integritat física. 

● Descomptes a la nòmina del 50% de la mal anomenada “millora 

voluntària” en situació de ILT, vulnerant l’article 41 del CCB. 

 

Soc molt conscient de la manca de fluïdesa en les visites a oficines, degut en 

primer lloc a la dispersió de la xarxa a la província i al fet de que la UGT nomes 

va obtenir un delegat en les passades eleccions. Però això no ha minvat 

l’efectivitat ni m'ha impedit estar en permanent contacte amb la majoria de la 

plantilla via telèfon o qualsevol altre mitja digital i alhora presentar les 

corresponents demandes i denúncies sobre incompliments i infraccions 

laborals per part de l'empresa. 

Davant la reiterada vulneració de les ordenances laborals, com a delegat d'UGT 

he presentat  denúncies  davant la Inspecció de Treball de Girona, sobre: 

● Incompliment reiteratiu de l'art. 64 ET que exigeix a l'empresa 

l'obligació d'informació prèvia de les sancions i acomiadaments al 

comitè d'empresa per poder exercir el dret a una defensa efectiva dels 

afectats i afectades. 

● Prolongació de jornada en diferents oficines de la província de Girona, 

per infracció de l'art. 27 sobre jornada i horaris i l'art. 53 sobre 

conciliació de la vida personal, familiar i laboral de l'actual CCB. 

 

He hagut de gestionar situacions de risc laboral en diferents centres de 

treball de la província, com per exemple: 

● Oficines on han estat amb un sistema inadequat de refrigeració 

durant més d'un mes treballant a l'estiu a temperatures de més de 35 

graus. 

● Oficines amb problemes de visibilitat, per falta del monitor que 

controla l'accés a l'interior, i exposades a situacions de risc innecessari. 

● Unes altres en les quals s'han realitzat treballs de manteniment en 

horari laboral produint-se un despreniment de la vidriera cap a 

l'interior, amb risc per a empleats i clients presents en aquest moment. 

● Incendi fortuït per la realització d'obres en l'oficina, estant la plantilla 

operant en la mateixa. 

● Casos en els quals companys i companyes treballen en condicions que 

suposadament incompleixen la normativa de prevenció de riscos 

laborals sobre espais i zones de treball i que també posaré en 

coneixement de la inspecció de treball de Girona. 

● Remodelacions d'oficines que suposadament podrien incomplir la 

normativa sobre riscos laborals. 

● Companys i companyes que treballen  en despatxos situats en  soterrani 

sense visibilitat exterior i manca de llum natural que afecten a la seva 

qualitat de vida i al rendiment laboral. 



● Prolongacions sistemàtiques de la jornada laboral en les quals altres 

sindicats han preferit mirar cap a un altre costat i que, al marge de 

l'abús que suposa per als afectats/des, és un frau fiscal, una estafa a 

les nostres futures pensions i un robatori al nostre salari actual. 

 

Vull informar-vos, també, de les demandes judicials que he presentat davant 

dels jutjats  socials de Girona: 

● Demanda de dret i quantitat en reclamació de l'import sostret en 

l'acord d'homologació del col·lectiu BMN en el fons de pensions. 

● Demanda de reclamació de quantitat dels imports deduïts del B50 en 

situació d’ILT. 

● Demanda de dret i quantitat del trienni d'antiguitat absorbit i 

compensat. 

 

No cal dir que unes sentencies favorables  tindrien una repercussió 

positiva per als col·lectius afectats.  

 

Aquestes qüestions també son responsabilitat dels sindicats que varen obtenir 

representació a Girona, de les que alguns s'han desentès, eludint la seva 

responsabilitat per interessos espuris. 

Malauradament la llista és molt més llarga i encara que els recursos no són 

els que jo voldria, continuo compromès com a delegat sindical d'UGT electe, 

en la defensa dels drets de tots el companys/es i en la denúncia de tot allò 

que manifestament estigui al marge de la legislació laboral. 

És necessari posar en valor l'eficàcia, agilitat i el compromís enfront de 

l'amistat, simpatia o afinitat, si el que volem es tenir uns representants que a 

l'hora de prendre decisions, sapiguem en quina banda estan i qui son el febles.                      

JA NO VAL NEDAR I GUARDAR LA ROBA. 

Aconseguir el respecte del patró i el compliment escrupolós dels nostres drets, 

com ha treballadors i treballadores, nomes  depèn de tu. 

Com sempre, a la teva disposició. 

 

Francesc Castro 

Delegat UGT demarcació de Girona                                            Octubre 2018 


