Acta Núm. 1 – Reunió del Comitè d’Empresa 8 de març de 2017.
A Sant de la Ràpita essent les 11.00 h del dia 8 de març de 2017, es reuneixen
al magatzem de la Brigada el Comitè d’empresa del Personal Laboral de
l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
Assistents:
President: MAGADALENA MARTÍNEZ, Justino (UGT)
Secretària:. CASAMITJANA SÁINZ, Rosa M (UGT)
Membres del Comitè:
ESTEVE ESTELLÉ, Agustí (UGT)
ABRIL FERRANDO, Roberto (CCOO)
CAPAFONS LÓPEZ, Montserrat (CCOO)
En la reunió es tracten els següents assumptes i es prenen els següents
acords:.
1. Aprovació de les actes anteriors:
El President del comitè diu que ha perdut els esborranys de les reunions
anteriors i que per aquest motiu no les pot presentar ni aprovar.
Rosa Casamitjana, posa de manifest que a partir d’ara les redactarà ella
i les passarà als membres del comitè abans de la seva aprovació.
2. La no assistència dels membres d’UGT a la mesa de negociació de
l’última reunió.
El President Justino Magdalena, informa que va ser ell qui es va oposar a
assistir, el motiu de la falta de comunicació amb l’Ajuntament, que si que es
cert que li van comunicar a les 15 hores del dia anterior, que no era el primer
cop que passava i que va decidir que els membres del comitè per UGT, no
compareguessin. No obstant demana disculpes, així com ho va fer al Regidor
de Personal.
3. Altres:
El President de comitè, posa de manifest que el Regidor de personal ha fet
esment que la Brigada ha de fer les 37,50 hores setmanals. Que les guàrdies
s’estudiaran com pagar-les o compensar-les.
4. Tema
senyora
Mercedes
Yuste,
actualment
peó
de
la
Brigada,(jardineria) i que actualment amb motiu de la malaltia està
destinada al Departament d’Intervenció, fent tasques d’auxiliar
administratiu. Roberto Abril diu que la senyora Yuste hauria d’estar
destinada a la nau de la brigada i fer tasques de reforç a l’encarregat
general. No obstant s’estudiarà la manera de proposar a l’Ajuntament

una alternativa per a poder equiparar el seu sou amb la categoria
d’auxiliar administratiu.
5. Preparar un annex de segona activitat Brigada municipal. Segons
Roberto Abril s’hauria de començar a preparar-lo, donat que hi ha casos
de malalties que es podrien acollir.
6. Control horari, segons criteri de l’Ajuntament i donada la sentència A.N.
4/12/2015 i segons l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors. El
personal laboral haurà de fixar si s’absenta del seu lloc de treball, tot
això ve donat pel cas que hagi una inspecció de treball.
7. S’acorda fer la propera reunió el dia 22 de març de 2017 a les 11:00
hores.
No havent més temes a tractar es dóna per finalitzada la reunió a les 12.30
hores.

