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“S.R.T. ha interposat aquesta denúncia davant el jutjat social de Sabadell, sent el
primer sindicat al sector d’ITV que pren aquesta iniciativa a Catalunya”

Pedro Gómez
Secretari d’acció sindical i comunicació

El S.R.T. ha presentat davant el jutjat social de Sabadell una denúncia interposada com a conseqüència
de les temperatures “extremes” que pateixen els treballadors i les treballadores de Applus+ Iteuve a
Barcelona i la deixadesa per part de Applus + Iteuve, de complir el que és obligatori per llei, segons el
Reial Decret 486/1997.

A aquesta denúncia s’incorporen una sèrie d’informes realitzats per Inspecció de Treball de
Barcelona, que requereixen a Applus + Iteuve perquè compleixi l’apartat 3a) de l’Annex III del Reial
Decret 486/1997, del 14 d’abril, procedint a l’adopció demesures quegaranteixin el manteniment dels
locals en què s’ubiquen els llocs de treball, dins dels límits de temperatura indicats en aquest apartat
(entre 14 i 25ºC) i es justifiqui tècnicament per part d’Applus + Iteuve, perquè no instal·la sistemes
mecànics de ventilació i condicionament de l’aire que permeti garantir el rang de temperatura
establerts en el citat Reial Decret.

A	aquests	informes	d’Inspecció	de	Treball	també	se	li	suma	un	informe	del	Centre	de	Seguretat	i	Salut	
de	Barcelona	que	va	en	la	mateixa	línia	que	la	Inspecció	de	Treball.

Estiu rere estiu Applus + Iteuve no es preocupa en posar els mitjans necessaris per complir amb
aquesta normativa i evitar les altes temperatures en els centres de treball. Any rere any, els
treballadors i les treballadores pateixen les altes temperatures, sobretot en centres més tancats com
el del carrer Diputació, el del carrer Puigmadrona i el de Cornella de Llobregat. Malgrat les recents
onades de calor quehem patit, el desinterès per part de la direcció persisteix.

Les	temperatures	a	judici!!
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Cal un canvi de polítiques JA!
“No hi ha excuses!. Sense canvi, sense treure de la “poltrona” els sindicats “amics” de la
patronal, la crisi mai s’acabarà per a lamajoria social, per a la classe treballadora.
És una exigència social, econòmica i democràtica”.

Gregori Bezares
Secretari d’organització

1er	de	Maig	de	2017.	SALARIS	JUSTOS
L’etapa de les retallades i de la precarietat laboral s’ha d’acabar JA. El Sindicat Reformista de Treballadors
S.R.T. ho va dir a la negociació deConveni on altres sindicats van acceptat una “limosna salarial”

NO HI HA EXCUSES. Cal recuperar els nostres drets.
El treball genera riquesa, progrés i cohesió social. Bona part de la vida de les persones es mesura en hores
de treball. Un esforç i una dedicació que es compensen mitjançant retribucions amb un objectiu essencial:
poder viuredignament i desenvolupar un projecte vital.

Des del 2008 molts dels drets de la classe treballadora han estat eliminats. Ara, l’economia fa 3 anys que
creix i les empreses han recuperat els nivells de benefici d’abans de la crisi. La vida de les persones
treballadores, però, no ha millorat. Les patronals segueixen resistint-se a una pujada de salaris digna i els
sindicats majoritaris es neguen a reclamar aquesta pujada de salaris. La mostra l’hem patit a la negociació
del Conveni d’ITV.

Finalmenteen la nomina del mes de marzo los trabajadores de Applus+ hemos cobrado los atrasos de todo
el año 2016 hastamarzo del año 2017. Fumata blanca para que los trabajadores de Applus + seamos un poco
mas pobres año tras año por tener incrementos salariales inferiores a la subida del nivel de vida.
Según un estudio de retribuciones realizado por la consultora Willis Towers Watson a partir de un análisis
sobre 560 compañías de diferentes tamaños y sectores, entre los años 2016 y 2017 los salarios subirán en
España un 4,2%mientras que en nuestro sector tendremos un total del 2%, un 0,7% en el 2016 y un 1,3% en
el 2017. Pasamos de la "limosna salarial" de un 0,7% para el año 2016 al "black Friday" de 1,3% para el
2017 mientras que en España los salarios suben un 4,2% en dos años. En nuestro sector los trabajadores
perdemospoder adquisitivo, gracias a otros sindicatos.
A esta situación solo podemoshacerle frente , con sindicatos que luchen por nuestros intereses echando
de sus cómodas poltronas a los sindicatos amigos de la patronal que recortan nuestros derechos e
hipotecan nuestro futuro.

Habemus limosna	salarial!!
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Se	mejoran	los	plazos	del	pago	de	las	
variables	de	nomina!!
Applus+ Iteuve Tecnology avanzará los plazos del abono de las variables de nómina, dejando sin
efecto la intención que tenían deque las variables generadas entre los días 21 y 31 del mes en curso
se abonasen en la nómina dedentro de dosmeses.
Recordaros que el Comité de Barcelona, NO estaba de acuerdo con el cambio del sistema de
retribución de las variables en las nóminas que Applus quería imponer, ya que provocaba que todas
las variables generadas entre los días 21 y 31 decada mes se cobrasen a dosmeses vista.
Decir que el Comitéde Empresa de Barcelona denunció estos hechos ante la autoridad competente
por entenderlos como una modificación sustancial, que perjudicaba al conjunto de todos los
trabajadores.
A partir de la nóminadel mesde Junio, las variables se abonaran según el siguiente esquema:
Del día 16 del mes anterior al día 15 del mes en el que se abonará la nómina.
Es decir, la nómina del mes de Junio incluirá las variables desde el 16/05/2017 al 15/06/2017, y
así sucesivamente el resto de meses.

“La Empresa rectifica en su intención, entiendo queno sepuedepagar una variable
a dosmeses vista y mejora el actual pago de variables que establecehasta el día 10
para que se pague la variable en el mes en curso, ampliándolo al día 20 y así
sucesivamente para el resto de meses”

Daniel Rodríguez
Delegat del Comitè d’empresa de Barcelona

Dia Internacional de la Seguretat i la Salut
en el Treball: la precarietatens famal.
La precarietat en el treball posaen perill la salut i la seguretat de totes les persones treballadores.
En el marc del 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, S.R.T. ens
reafirmem en la necessitat de posar fi a la precarietat per tal de millorar la prevenció de riscos i
reduir els danys a la salut. Amb aquest objectiu, S.R.T. esta actuant a Applus+ amb les mesures
següents:
– Fent complir les normes reguladores a la empresa Applus + i exigint propostes preventives de
qualitat al serveis de prevenció, per situar en primer lloc l’eliminació dels riscos en comptes dels
actuals criteris economicistes reductors de la prevenció.
– Actuant judicialment perquè la empresa Applus + compleixi las normes sobre prevenció de riscos.
Els treballadors i treballadores de Applus + passem molta calor als centres de treball i volem que la
empresa redueixi aquesta calor amb sistemes de protecció col·lectius per eliminar aquest risc,
adaptant els centre a les normatives vigents.

“Aquest 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, S.R.T.
recordarem a les persones treballadores que van morir, o van perdre la salut per
guanyar-se la vida, i ens comprometem a lluitar durant la resta de l’any per posar
fi a la precarietat, a la desigualtat i a les injustes condicions de treball que es
troben al darrere dels accidents i de les malalties professionals”

Carlos Batalla
Delegat de P.R.L. del Comitè d’empresa de Barcelona


