
ACORD DE GESTÓ DE LA DIVERSITAT DE SUPSA SUPETMCTCATS PUJOI SL
Central

Reunits el dia 30 de Novembre de 2.011, en els locals de I'empresa, representants de
l'empresa, dels treballadors itreballadores isindicals signen el present acord de gestió
de Ia diversitat, que afectará el conjunt de treballadors itreballadores iserá vigent en
el desenvolupament de les relacions laborals en els centres de treball. Aquest acord
s'inclou en el marc d'un projecte subvencionat pel Departament d'Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya iel Fons Social Europeu en el marc dels programes de
Projectes lnnovadors.

Hi assisteixen:

Per la direcció de Supsa Supermercats Pujol SL:

Director General, Xavier Esquerda Baiget. Director de RSE, Rafel Oncins.

Pel Comité d'Empresa de Central: President del Comité d'Empresa, José Antonio
Clemente Heredia.

Per la representació sindical: Secretari general de la Federació d'Hostaleria de la
Federació de ComerE i Hostaleria de CCOO de Catalunya. Manuel Garcia Murillo.

Manifesten

Que és política de I'empresa implicar-se en la responsabilitat social d'empresa en el
territori on desenvolupa la seva activitat iamb la societat del seu entorn, i participar
amb les administracions iels agents socials en aquells projectes que supos¡n
compromís social

Que forma part de la política empresar¡al el respecte a la diversitat ex¡stent en la
societat catalana i és un objectiu propi de la nostra empresa oferir els nostres serve¡s a
tots els clients independentment dels seus orígens i cultures.

Que és tradicional a la nostra empresa la preocupació per aquells temes de carácter
social que són demandats per la representació social iformen part de I'acerb de la
nostra polítlca de recursos humans (RH), com així es pot comprovar en els acords
establerts en el marc del conveni col lectiu i amb la representació sindical.

Que són les bases de les relacions laborals en l'empresa la prestació de servei iel
compromís de desenvolupament de les activitats laborals, tot aixó des dels principis
d'igualtat, solidaritat iconvivéncia, com recull el conveni col.lectiu vigent.

Que la direcció de la empresa van manifestar el seu compromís social amb la
signatura del Pacte Mundial dels Drets Humans a I'any 2004, que té com a principal
objectiu donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals
reconeguts in terna cio na lmen t.

Que és una realitat en els nostres centres de treball l'existéncia de treballadors de
diversos orígens i procedéncia, cultures, etc.
I per aixd establim el compromís de desenvolupament del preseni document que recull
els apartats negocrats en conveni col lectiu ialtres que se'n puguin desprendre, iens
comprometem a la realització d'un pla de gestió de la diversitat:



Per tot aixó les parts signants acorden:

La direcció de I'empresa ila representació sindical podran desenvolupar tots
aquells temes en el marc del present acord de gestió de la diversitat que
creguin convenients ique tinguin per objecte el respecte als drets socials en
l'ámbit dels centres de treball, d'acord amb el desenvolupament de l,activitat
mercantil de l'empresa. És per aixó que la direcció de l'empresa ila
representació dels treballadors es comprometen a dirigir la seva actuació
professional amb la major eficiéncia i situar, amb aixó, I'empresa en les millors
condicions de competitivitat per garantir el manteniment dels llocs de treball i el
benefici empresarial.

. L'empresa informará préviament la representació dels treballadors sobre la
política de contractació, que es basará en criter¡s iproves objectives en relació
amb els requeriments isistemes de selecció, contractació, promoció iformació,
sobre els pr¡ncipis de la igualtat de drets i oportunitats, sense que influeixin
motius de carácter étnic, cultural, de procedéncia o d'altres de la persona a
contractar, que es puguin considerar legalment com a d iscriminatoris.

Es respectará el principi d'igualtat de dret i d'oportunitats en el treball.

L'empresa promourá l'aprenentatge de Ia llengua catalana per part dels
treballadors i treballadores i facilitará els mitjans adequats per fer-ho, en
col.laboració amb les administracions.

Queda prohibit qualsevol tipus de discriminació, assetjament moral, sexual o
per raó d'origen en el treball. Qualsevol persona que cregui ser objecte
d'actuacions d'aquest tipus, ho denunciará il'empresa haurá d'actuar amb
rapidesa i aplicará el protocol acordat amb la representació dels treballadors/es
en el pla de igualtat.

La direcció de l'empresa ila representació social acorden editar, en diferents
idiomes si aixó fos necessari, la documentació informativa a l'ob.jecte que els
treballadors de l'empresa coneguin tots aquells temes acordats relacionats amb
la seguretat i els riscos laborals, el coneixement de I'organització empresarial i

els seus objectius, els processos de treball, la legislació laboral básica, el
conveni col lectiu, les relacions laborals a I'empresa ¡ els drets de ciutadania.

S'acordará i definirá I'aplicació d'aquelles mesures que siguin factibles
organitzativament per compag¡nar la jornada iel temps de treball amb la
convivéncia familiar iles opcions personals dels treballadors i treballadores.
S'estableix el compromís de donar-hi la máxima difusió.

La direcció de I'empresa ila representació sindical facil¡taran la informació
necessária sobre ajuda i assessorament als treballadors i treballadores en
temes relacionats amb tr¿mits legals vinculats al marc legal d'estrangeria, i els
derivaran a entitats o especialistes en aquests temes.

Es facilitará informació adregada al conjunt de la plantilla (treballadors/es i

comandaments intermedis) que tingui per objecte la comprensió de la diversitat
existent en els centres de treball per diferents motius: d'origen, dtnia, cultural,
persones amb drscapacitats funcionals, etc.



Es tindr¿ compte especialment el respecte, el bon tracte, l'expressió ila
comprensió de les comunicacions en les relac¡ons de treball i no es perrnetran
comportaments ofensius de cap tipus.

La direcció de l'empresa ila representació sindical es comprometen a
incorporar en les accions forr¡atives d'acollida i formació de reciclatge, la
informació i difusió de I'acord de gestió de la dive.sitat. Per aixó, s'e aborar¿ un
mddul específic sobre el benefici que representa la gestió de la diversitat en el
marc de les relacions laborals idel deseñvolupament de l'activitat empresarial ¡

comercial.

. Es crea una comissió paritária de seguiment del present acord que podrá
actuar de mediadora en Ia prevenció o solució de conflictes a fi de garantir el
correcte desenvolupament i aplicació dels acords pactats.

Les parts es compron]eten al desenvolupament dels presents acords, establint una
relació entre el seguiment d'aquesi acord iel desenvolupament dels plans
d'igualtat, quan aquesis s'hagin ap.ovat en el centre de treball.

Amb prova de conform¡tat,
acord:

i per cadascuna dé les parts signen el present

A-
e Supsa Supermercats Pujol SL

Pel Comité

Per la Direcció de l'empresa:

José Antonio Clemente Heredia

PeTCCOO: Federació de Comerg iHosteleriade CCOO de Catalunya, l\,4anuel
Garcia I\,4urillo

Lleida, 30 de Novembre de 2011
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