A LA INSPECCIÓ DE GUÀRDIA DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
Antoni Fuentes Rodríguez, amb DNI 38810862H, compareix davant la inspecció en qualitat de
president del Comitè d’Empresa Intercentres d’El Periódico de Catalunya (agrupa les empreses
Ediciones Primera Plana, Zeta Servicios y Equipos, Zeta Gestión de Medios i Logística de
Medios), amb domicili al carrer Consell de Cent 425 08009 de Barcelona, per presentar la
següent
DENÚNCIA
1. La direcció de Grupo Zeta, en el qual s’integren les nostres empreses, ha incomplert el
pacte signat amb la representació dels treballadors per procedir al registre de la pròrroga
del nostre conveni col·lectiu i de la modificació de l’apartat salarial, amb vigència fins
al 31 de desembre del 2014. Ambdues parts van donar poders i mandatar a una
advocada del bufet KPMG, que treballa per a Grupo Zeta, el passat juliol perquè
registrés el conveni al Ministerio de Empleo (afecta un centre de treball de Madrid,
encara que el 90% de la plantilla es troba a Barcelona), tal com consta a les actes
signades i als correus electrònics enviats durant aquells dies. Després d’assegurar que
havia procedit a registrar la pròrroga i la modificació, la direcció ens comunica que ha
de resoldre alguns requeriments formals però finalment no ho fa.
2. L’incompliment de la direcció deixa més de 400 treballadors en una situació
d’indefensió especialment quan l’empresa va comunicar el passat dia 20 de desembre la
seva intenció de procedir a l’aplicació d’una modificació substancial de condicions
laborals en base a l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors després d’haver intentat
sense èxit imposar una rebaixa salarial del 33% acompanyada d’acomiadaments.
L’empresa parteix de la premissa que el nostre conveni col·lectiu està vençut en no estar
registrat, un fet que es deu a la mala fe manifesta de la direcció de Grupo Zeta.
3. Tot i l’incompliment del mandat de registrar el conveni i l’adenda salarial, l’empresa va
reconèixer de forma explícita l’existència i validesa d’aquest en les negociacions durant
el període de consultes de l’expedient de regulació d’ocupació presentat el passat març
per tancar l’empresa Gráficas de Prensa Diaria (GPD), que fins llavors formava part del
nostre conveni. L’ERO va motivar diverses vagues basades precisament en
l’incompliment de l’adenda, que preveu la negociació de mesures alternatives als
acomiadaments.
Tenint en compte els fets exposats
SOL·LICITO A LA INSPECCIÓ
a) Que obri la conseqüent investigació dels fets denunciats de forma urgent tenint en
compte que el període de consultes per a l’aplicació de l’article 41, fonamentada en la
manca del registre, finalitzarà el proper dia 11 de gener.
b) Que porti a terme les accions necessàries perquè l’empresa compleixi els compromisos
adquirits amb els treballadors i procedeixi a registrar el conveni i a reconèixer la seva
plena validesa legal així com de l’adenda salarial.
c) Que imposi a l’empresa les sancions que es puguin derivar de l’incompliment d’un
acord amb els representants dels treballadors i de la situació d’indefensió legal causada
a la plantilla.
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