
ACORD DE GESTIO DE LA DIVERSITAT DE GRUP BAUSELLS
ALIMENTCIÓ

Reurits el dia 5 de desembre de 2011, en e1s locals de I'empresa, representants de
I'empresa, dels keballadors i treballadores i sindicals signen el present acord de gestió
de la diversitat, que afectará el conjunt de treballadors i treballadores i será 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 i el Fons Social Europeu en el marc dels programes de

Projectes Innovadors.

Hi assisteixen:

Per la direcció de Grup Bausell Alimentació: Jordi Joan Jiménez, apoderat
Per Comité d'Empresa: Mario Carpio Ureña, president del comité d'empresa
Pe¡ CCOO: Miguel Angel Domínguez Alvarez, secretari General de la federació

Agroalimentiria de Catalunya

Manifesten

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

Que fbrma part de Ia política empresarial, el respecte a la diversitat existent en la
societat catalana i és un objectiu propi de la nostra empresa oferir els nostres serveis a
tots els clients independentment dels seus orígens i cultures.

Que és tradicional a la nostra empresa la preocupació per aquells temes de carácter

ambiental i social que són demandats per la representació social i formen part de I'acerb
de 1a nostra política 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 i el
compromís de desenvolupament de 1es activitats laborals, tot aixd des dels principis
d'igualtat i no discriminació, com recull el conveni col'lectiu vigent.

Que és una realitat en els nostres centres de treball I'existdncia de treballadors de

diversos orígens i procedéncia, cultures, etc.

I per aixó establim el compromís de desenvolupament del present document que recull
els apartats negociats en conveni co1'lec1iu, i altres que son nolrnes de aplicació a

I'empresa, o se'n puguin desprendre de 1'aplicació del present acord en el compromís de

desenvolupar el pla de gestió de la diversitat:
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Per tot aixd les parts signants acor<len:

¡ La direcció de l'empresa.i-la representació sindical poclran rlesenvolupar totsaquells temes en el ma¡c del preslnt acord á. g.r,. ¿" la diversitat que creguinconvenients, i que tinguin per objecte 
"t 

,"rp."i. uiJ d¡ets socials en l,ámbit delscentres de treball, d'acord amb el desenvolupu.*f A" l,activitat de producció imercantil de I'empresa... És per aixd qui iu 
- 

áir"""io de l,empresa i larepresentació dels trebalradors, es comprometen-a dirigir ra seva actuacióprofessional amb la major eficiéncia i ,ituu., u_¡ li"o, l,empresa en les millorscondicions de competitivitat per garantir .L -*i""r-*t dels lrocs de treball i elbenefic i empresarial.

' L'empresa infoma¡á préviament la representació tiers trebalradors sobre lapolitica de conlramació,9ue es basara; 
";i*;i.; p."res objectives en relacióamb els requeriments i sistemes de serecció, 

"orouiu"i¿, promoció i formació,sobre ers principis tle la iguartat. d.. o..tr-i 
"p""*n"r, sense que influeixinmotius de carácter éinic, cultural, ¿" p-""¿¿ir"j" o d,ul,r". de la persona acontractar, que es puguin considerar legálment com a discriminatoris.

o Es respectará el principi ci'igualtat de dret i d,oportunitats en el trebalr.

o L'empresa promourá l,aprenentatge de la llengua catalana per part delstreballadors i trebailadores. i facilita¡¿ .i; ;ü;; adequats per fer-ho, encol.laborac ió amb les administracions_

Quedaprohibit quarseior tipus de discriminació. assetjament morar. 5exuar o perrao d'ongen en el rreball. Oualserol persona que .r.ói;;, objecre d,acruacionsd'aquesr ripus. ho dentmciaiá i ¡-.rp;.r;1;;á ¿ii-r.,^ 
".0 rapidesa i aplicaráel protocol acordat amb la representació dels treballadorsÁ en el pla de igualtat.

La direcció de. l'empresa i la representació social acorden editar, en diferentsrdromes si aixó fos necessari, la documentació irf";;;ii;" a l,objecte que elstreballadors de I'empresa coneguin tots aquells;.;;;;;;;;, relacionars amb laseguretat i els ris-cos laborals, el coneixement a. r;".gu"it u.io empresarial i ersseus objecrius, els processos de treball, tu t"gistacro-iáiola ¡¿ri.u, el convenicol.lectiu, les relacions laborals a I'empresa i .,í. ár_i, á".ir"Aani".

l":::L9t ",_:efinirá 
l'apticació d-aqueltes mesures que siguin tacribtesorgan 

'lzatr 
vamenr.. per compaginar la jomada. i el temps de rieball amb laconvrvéncia familia¡ i les opcions personals dels t¡ebaliadors i treballadores.S'estableix el compromís de donar_hi la máxima dilusió.
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La direcció de l'empresa i la representació sindical facilitaran ra informació

:*:i",?Í::^"T: 
,jiTi,: 

l"*.t, üncutars.al -u," t.;,r ;r*;;;;;;;.;J;,;;, ::
i;ii'lir:,tr*"Ii"*:I*:",lt .entre d,inform ac f -il,*b"ii;;;' ;#;"::
Í".]Il],:'jl1* :¡lecialitzada 

en aquesrs temes. L,entitat fr"##;#":fT:la relació d'oficines existents a la piovíncia de B;;;l"*



Es facilitará informació adregada al conjunt de la plantilla (treballadorsies i
comandaments intermedis), que tingui per objecte la comprensió de la diversitat
existent en els centres de treball per diferents motius: d'origen, étni4 cultural,
persones amb discapacitats fincionals, orientació sexual, etc.

Es tindrá en compte especialment el respecte, el bon tracte, l'expressió i la
comprensió de les comunicacions en les ¡elacions de treball i no es permetran
comportaments ofensius de cap tipus.

La direcció de I'empresa i la representació sindical es comprometen a incorporar
en les accions formatives d'acollida i formació de reciclatge, la informació i
difusió de l'acord de gestió de la diversitat. Per aixd, s'elaborará un mddul
específic sobre el benefici que representa la gestió de la diversitat en el marc de
les relacions laborals, i del desenvolupament de l'activitat empresarial i
comercial-

. Es crea una comissió paritaria de seguiment del present acord, que podrá actuar
de mediadora en la prevenció o solució de conflictes a fi de garaatir el cor¡ecte
desenvolupament i aplicació dels acords pactats.

Les parts es comprometen al desenvolupament dels presents acords, establint una
relació entre el seguiment d'aquest acord i el desenvolupament dels plans d'igualtat,
quan aquests s'hagin aprovat en el centre de treball.

Signat

Per la direcció de Grup Bausell Alimentació: apoderat

Per Comité d'Empresa: Mario Carpio Ureña, president comité d'empresa
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Per CCOO: Miguel Angel

Vic, a 5 de desembre de 201 1

secretari General de la fedemció


