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VAGA d’ITV!
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S.R.T. convoca VAGA a tot el sector d’iteuve de 
Catalunya (Applus+, Cetio, itevelesa i RVSA)

El dijous dia 20 al mati, ha tingut lloc la reunió nº 6 de la taula negociadora de Conveni. La Patronal ha començat la reunió
amb les mateixes propostes de retallades que fa sis mesos i ha acabat la reunió sense cap acord, nomes amb una declaració
d’intencions insuficient per el S.R.T.

Aquesta paràlisis provocada per la Patronal, ha provocat que el Sindicat Reformista de Treballadors presenti, en aquesta
reunió de la taula negociadora, l’acord de la junta directiva del sindicat, on per unanimitat comunica a la Patronal la decisió
de fer vaga el mes de juliol de 2019. Aquest fet ha provocat que la Patronal fes un moviment de retirar totes les seves
propostes a canvi de centrar-nos en la negociació del salari, moviment que no s’ha plasmat com un acord i que es nomes una
declaració d'intencions que com que no esta signat, demà podria canviar. Com dèiem no hagut un acord i això ens fa pensar
que la Patronal, hàbilment ha volgut desactiva la vaga que S.R.T. ha comunicat.

El dijous 20 de juny a la nit, ha tingut lloc una Assemblea General del Sector d’Iteuve a Catalunya convocada per el Sindicat
Reformista de Treballadors (S.R.T.), la qual ha decidir per unanimitat , després de les explicacions donades per el S.R.T. i
després de un debat molt participatiu, la proposta de vaga plantejada per el S.R.T. després de aprovar l’assemblea que una
declaració d’intencions, com la proposada per la Patronal, no es suficient i es necessari un acord ferm.

Concretament la vaga comunicada a la Patronal, AFECTA A TOTS I TOTES LES TREBALLADORES DEL SECTOR D’ITV A

CATALUNYA, es per tot el mes de juliol de 2019, tots el dimarts i dijous del mes i durant les dos hores abans de acabar el

torn de treball del mati i les dos primeres hores del torn de treball de la tarda, així con les dos primeres hores del torn de

tarda als centres que sols treballen amb el torn partit. TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES ES PODEN ACOLLIR

LLIUREMENT

S'arriba a aquesta situació després de que durant gairebé sis mesos la patronal ha paralitzat la negociació del V Conveni
Col·lectiu del Sector d’Iteuve a Catalunya, amb uns sindicats dividits perquè CC.OO no vol que anem juts, i amb unes
propostes per part de la patronal que retallen tots els drets dels treballadors i les treballadores del sector, adquirits durant
molts anys.

Davant d’aquesta agressió greu als nostres drets, S.R.T. crida a la unió del sindicats davant l’abús de la Patronal. S.R.T. crida a
lluitar per no perdre els drets adquirits durant molts anys i que no han estat gratuïts, sinó que son fruit de les lluites dels que
abans que nosaltres van ser pressionats per les patronals.
Seguirem informant sobre els punts de mobilització

"Només aquell que construeix el futur té dret a jutjar el passat"

Pedro Gómez
Secretari d’Organització
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HORES FLEX!

“La explotación laboral, en sentido amplio, puede abarcar diferentes
situaciones, desde el abuso por parte del empleador hacia el empleado hasta
la precariedad laboral. Las horas Flex son un abuso”

El passat 18 de juny, es va reunir el Comitè d‘Empresa d'Applus+ Iteuve Technology de Barcelona i va acordar per
unanimitat que si l'empresa Applus+ Iteuve Tecnology S.L. a Barcelona planteja una distribució irregular de la jornada
(hores Flex) per al mes de juliol, en els mateixos termes que va intentar fer-ho l’any passat, que com recordareu
pretenia fer hores Flex de dilluns a dissabte, el Comitè d‘Empresa ha arribat a l'acord, com us dèiem, de convocar
una assemblea urgent per proposar les mateixes mesures d'oposició que es van plantejar l'any passat i que
consistien en fer vaga, les hores Flex que comuniqui l'empresa.

El Sindicat Reformista de Treballadors, dins de la negociació col·lectiva del V Conveni del Sector d'ITV a Catalunya ha
proposat eliminar aquesta distribució del text del conveni ja que perjudica els treballadors i les treballadores del
sector, en incrementar la jornada, fins a dues hores de mes al dia. Aquest fet provoca que en jornades de 8 hores,
l'empresa pugui imposar fins a un màxim de 10 hores. Aquest fet va ser un dels motius pel qual el S.R.T. no va signar
l'anterior conveni col·lectiu i és una qüestió que preocupa al Sindicat, ja que l'empresa té un instrument per poder
ampliar la jornada mes enllà del que estableix l'estatut dels treballadors que és de 9 hores.

Tot i que la distribució irregular de la jornada és un instrument legal que les empreses tenen gràcies a la reforma
laboral, també és cert que Applus+ Iteuve Tecnology S.L. no necessita un instrument pensat per a empreses que
tenen alts i baixos en les seves produccions, ja que l'empresa té puntes de treball i "puntazos”

Per aquest motiu S.R.T. s'oposarà radicalment a l'ús d'aquesta distribució de la jornada al mes de juliol de dilluns a
dissabte, si es així finalment com l'empresa pretén utilitzar les hores Flex a l'estiu.

Seguirem informant!

Gregori Bezares
Secretari General
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L’obligació de registre de la jornada podria esdevenir, sens dubte, un element cabdal per a l’efec8u
desenvolupament de la tasca de control i sanció de pràc%ques empresarials abusives en l’àmbit de l’extensió de
la jornada. Cal tenir present que, durant l’any 2018, les reclamacions relacionades amb el temps de treball van
representar un 35% del total de denúncies presentades davant la Inspecció de Treball, percentatge que permet
apreciar la magnitud del problema.

Amb anterioritat a l’aprovació del recent Decret-llei, la qües8ó del control en matèria de temps de treball i
realització d’hores extraordinàries, ha estat objecte de sobtats canvis de rumb i criteri que han generat una
notable confusió als darrers anys. L’inici de la polèmica es podria situar en la sentència de l’Audiència Nacional
de l’any 2015 referent al cas Bankia on s’establia que l’obligació del control de jornada era extensiva a la totalitat
de la plan8lla i no únicament als empleats compromesos a realitzar hores extres. A recer d’aquesta doctrina,
Inspecció de Treball va dictar una Instrucció – la 3/2016 sobre control en matèria de temps de treball i hores
extraordinàries- que instava els inspectors a parar especial atenció a comprovar que les empreses realitzaven
aquest control horari que consideraven, com a resultat de la decisió de l’Audiència Nacional, obligatori per a
totes les empreses i els seus treballadors, incloent-hi els contractats a jornada completa i els que no tenien cap
compromís voluntari de fer hores extres.

Aquesta situació, però, no es man8ndria durant molt de temps, doncs l’any 2017, el Tribunal Suprem reba8a
frontalment el criteri de l’Audiència Nacional i considerava que «de forma evident i terminant» la norma8va
laboral no considerava l’absència del control de jornada de la totalitat dels treballadors suscep8ble de ser
considerada una infracció i limitava novament la potestat d’Inspecció de Treball per exigir aquest registre de les
hores treballades només en relació a les hores extraordinàries i la jornada dels treballadors a temps parcial. És
a dir, el Tribunal Suprem desac8vava la doctrina de l’Audiència Nacional i retornava la situació al moment previ a
la publicació de l’esmentada sentència de Bankia. Una decisió que, val a dir, ha mo8vat la presentació per part de
l’Audiència Nacional de diverses qües%ons prejudicials adreçades al Tribunal de Jus[cia de la Unió Europea
(TJUE) en el sen8t de determinar si la doctrina del Suprem considerant no exigible per a les empreses el registre
de la jornada laboral podria contravenir la legislació comunitària.

Ara, la publicació del Reial decret llei 8/2019 posa punt i final a la disparitat d’interpretacions de la norma
explicitant, en el mateix sen8t que ho havia fet l’Audiència Nacional, l’obligació taxa8va de dur a terme el control,
la ges8ó i la conservació dels registres de jornada, esdevenint sancionable l’incompliment d’aquest impera8u
norma8u.

REGISTRE DIARI DE LA JORNADA
Punt i final a la controvèrsia del control horari?

“El Reial Decret-Llei 8/2019 estableix l’obligació del registre de jornada amb l’objectiu declarat de
corregir aquesta situació i afavorir la tasca de control i sanció per part d’Inspecció de Treball front a
abusos relatius a l’extensió de la jornada laboral”

Carlos Rodríguez
Secretari d’Acció Sindical


