
 

   

 
 

Prioritat pel GRUP 3 / 6 de contractació 
 
 
 Aquest matí a les 9 hores s’ha començat a negociar el nou Conveni Col·lectiu.  
 

Abans de començar a negociar, aquesta secció sindical ha demanat a la RE 
que s’assigni un president de la mesa negociadora, per tal d’evitar malentesos i 
interpretacions legislatives errònies. 
Per part de la RE han donat una resposta negativa a la nostra proposta, al·legant 
motius econòmics. 
 
  El primer punt en l’ordre del dia que ha proposat la RE sobre la negociació 
del conveni, ha estat el Grup 3/6 de contractació. 
 

Tal i com aquesta secció sindical va publicar amb data 5 d’octubre de 2010, 
on va dir que es denunciarien a la Inspecció de Treball les possibles irregularitats de 
les condicions de treball del grup 3/6, el passat 24 de gener varem presentar dita 
denúncia per part del nostre Secretari de Negociació Col·lectiva del Semaf a FGC, 
per tal d’acomplir amb les reivindicacions d’aquest col·lectiu. 
 

La RE ens ha manifestat la negativa a negociar les condicions del grup 3/6 
mentre estigui en curs la denúncia presentada per Semaf, al·legant que sempre ha 
estat norma de la Direcció de Relacions Laborals no negociar res que estigui a la 
Inspecció de Treball o a Magistratura. 
 

Després d’una llarga discrepància amb la direcció de l’empresa, i veient que 
no s’avançava en les negociacions del Grup 3/6 de contractació, s’ha obert la 
possibilitat de paralitzar temporalment la denúncia, fins a finalitzar les negociacions 
d’aquest col·lectiu sempre que el resultat d’aquesta negociació sigui satisfactori per a 
ambdues parts. 
 

Semaf no retira la denúncia, només la paralitza amb la finalitat de poder 
negociar la millora de les condicions laborals del Grup 3/6. En el cas que alguns dels 
punts denunciats no es compleixin, aquesta secció sindical procedirà amb aquesta  
denúncia per tal que segueixi el seu curs. 
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