10 NORMES BÀSIQUES DEL GRUP ALBA
L’entitat pot realitzar una amonestació lleu, greu o molt greu al treballador/a
que realitzi les següents accions:

FALTA LLEU
No es pot fumar dins de les instal·lacions de l’entitat ni a dins dels vehicles.
S’està treballant per regular els espais de fum exteriors.
SANCIÓ Amonestació per escrit i suspensió d'ocupació i sou fins a dos dies.

FALTA greu
No es pot dur al lloc de treball o guardar a la taquilla armes de qualsevol tipus, drogues,
alcohol o substàncies inflamables o nocives.
No s’accepten estats d'embriaguesa o toxicomania així com qualsevol conducta o actitud
que comporti perjudici per a la imatge del Grup Alba.
No està permès estar al lloc de treball fora de les hores establertes si no és per motius
laborals acordats amb el corresponent responsable.
SANCIÓ

Amonestació per escrit, amb constància a l'expedient, i suspensió d'ocupació i sou fins a
10 dies. Es requerirà la presència d’un membre del comitè d’empresa.

FALTA molt greu
Si estàs en situació de baixa mèdica laboral, no es pot treballar per compte propi o per
tercers.
Està prohibit falsejar voluntàriament dades i informació relativa al treball i/o servei.
!!!

Queda prohibit l'agressió física i/o verbalitzar ofenses als companys amb independència
del càrrec que s'ocupi.
No està permés agafar diners ni menjar en el lloc de treball per fins personals.
No s’accepten conductes d'assetjament sexual o d'altres comportaments intimidatoris
(físics, verbals o no verbals) que afectin la dignitat o la llibertat de la persona en el treball,
amb independència del seu càrrec o funció.
No es poden utilitzar els vehicles, espais, eines o recursos de treball en activitats fora
del lloc de treball ni per usos personals sense autorització previa del gestor.

SANCIÓ

Amonestació per escrit, amb constància a l'expedient i suspensió d'ocupació i sou fins a
30 dies o acomiadament. Es requerirà la presència d’un membre del comitè d’empresa.

Podeu consultar tot el reglament de faltes i sancions d'Alba a l'apartat de relacions laborals de la intranet.
Si teniu qualsevol dubte o consulta, poseu-vos en contacte amb el/la vostre/a gestor/a i/o referent.

