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Frigo presenta un ERO que afecta
268 treballadors a Barcelona
Unilever ha presentat un expedient de regulació que afecta els
268 treballadors de la fàbrica de
gelats Frigo de Barcelona i que a
la pràctica suposarà el tancament de la planta. CCOO expressa el seu rebuig a la mesura i
destaca que aquest expedient no
es fonamenta en els resultats
econòmics. El sindicat, a més,
acusa l’empresa d’haver promogut l’ERO sense cap diàleg previ
i sense avisar els treballadors, en

un intent de liquidar la situació
amb celeritat.
En una nota emesa per Unilever,
l’empresa alertava de la decisió
de reestructurar la seva fàbrica
de gelats a Barcelona, al temps
que reconeixia que la mesura
podria comportar el tancament
de la planta. La fàbrica, situada al
barri del Poblenou de Barcelona,
produïa uns 25 milions de litres
de gelat, funcionant al 60%. La
seva principal ocupació era donar

L’atur invisible

suport en tasques d’exportació,
motiu que ara argumenta l’empresa per presentar l’expedient
de regulació.
En l’assemblea celebrada el passat dia 10, els treballadors i les
treballadores de Frigo van decidir portar a terme una sèrie de
mobilitzacions.

CCOO recorda que l’ERO de suspensió temporal
de SEAT no planteja cap acomiadament
La Secció
Sindical de
CCOO
a
SEAT i la
Federació
del Metall
del sindicat van voler deixar clar
que l’empresa automobilística no
ha plantejat cap acomiadament
en l’ERO de suspensió temporal
presentat recentment. A més, en
tractar-se d’una suspensió de
contractes, un cop aquesta suspensió acabi, la incorporació al
lloc de treball ha de ser automàtica i immediata. També van puntualitzar les dades recollides pels

mitjans de comunicació, en què
s’afirmava que els afectats per
l’expedient de regulació eren
més de 4.700 treballadors, xifres
que creuen exagerades i que
podien induir a la plantilla més
pors de les que es deriven d’aquesta situació.
CONDICIONS
Durant la suspensió, els treballadors han de percebre de l’INEM
el 70% de la seva base reguladora durant els primers 180 dies, i
CCOO intentarà negociar que
l’empresa complementi fins al
100% les quantitats percebudes.

Algunes mesures més que el
sindicat pretén negociar amb
l’empresa són atorgar preferència al personal que sol·liciti de
forma voluntària ser inclòs en
l’expedient, reduir al màxim el
nombre d’afectats, així com
excloure de l’ERO els més grans
de 52 anys, les persones que no
hagin generat atur suficient i
les que tinguin els salaris més
baixos.
En l’any que s’ha de negociar el
XVIII Conveni col·lectiu de SEAT,
CCOO recorda, també, que no
pensa signar cap pèrdua social
ni econòmica per a la plantilla.

CCOO s’oposa radicalment a l’acomiadament
col·lectiu de 1.680 persones a Nissan
CCOO s’oposa radicalment a l’acomiadament col·lectiu de 1.680 treballadors i treballadores de les plantes de la Zona Franca i de Montcada,
anunciat per la direcció de Nissan
Motor Ibérica. CCOO considera que
és una veritable barbaritat, ja que
suposa un dels ajustaments de personal més seriosos que s’han presentat a Catalunya en els últims
anys. Es tracta d’una acció desmesurada per afrontar una situació del
mercat conjuntural que l’empresa
aprofita de manera injustificada per

reduir la plantilla i en el marc de la
qual l’Administració no disposa de
mecanismes ni de polítiques industrials reals per fer front a un escenari econòmic com l’actual. A més,
aquest anunci comportarà un conflicte social greu, ja que pot provocar
una allau d’acomiadaments en altres
empreses del sector de l’automoció
proveïdores de Nissan.
CCOO demana a l’Administració
catalana que no autoritzi els acomiadaments i que exigeixi a la
multinacional definir un pla indus-

trial de futur que aclareixi i garanteixi la situació productiva i de l’ocupació de les plantes catalanes.
Alhora, insta el Govern a fer una
aposta clara per impulsar polítiques que potenciïn la competitivitat dels sectors industrials.
CCOO adverteix a la multinacional
que amb acomiadaments no es
construeix una empresa de futur i
l’insta a negociar alternatives industrials que garanteixin la viabilitat productiva i l’ocupació de la planta barcelonina a curt i a mitjà termini.

Generalment són notícia els casos de
tancament o de regulació d’ocupació
de les grans empreses o d’empreses
significatives. Malgrat això, és evident
que l’atur derivat dels ERO només són
una part petita del conjunt del creixement de l’atur.
Hi ha tot un altre volum important d’atur menys visible i que no acostuma a
ser notícia: és l’atur derivat de la norenovació de
contractes
temporals,
el que afecta autònoms
dependents
o el derivat
del tancament de
petites
empreses.
Aquests
nous aturats, la majoria dels nous aturats, no
són notícia per als mitjans de comunicació.
Un exemple clar l’hem pogut comprovar en el cas de la crisi immobiliària.
La situació de les gran empreses com
Habitat, Colonial o Fadesa han
omplert molts titulars. Però al seu
costat no ha aparegut la situació de
moltes petites empreses que treballaven per a les grans o eren petites
empreses independents que no han
pogut fer front a la crisi. Aquestes
empreses i els seus treballadors sembla que no existeixin per als mitjans
de comunicació, malgrat que és a
escala social on hi ha el major impacte de la crisi.
El mateix passa en el cas, per exemple, del sector industrial; la situació
d’ajustos laborals a les grans empreses normalment és noticiable, però
són molts menys conegudes les
repercussions que hi ha a les empreses auxiliars, que es veuen arrossegades per l’empresa principal sense
tenir, en molts casos, cap possibilitat
de resposta.
Tot això per no esmentar la situació
dels grans oblidats: els treballadors
autònoms.
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L’evolució favorable del preu dels carburants i la caiguda
del consum moderen lleugerament la inflació

CCOO exigeix control en la distribució dels
béns bàsics i en el manteniment del poder
adquisitiu de salaris i pensions
CCOO de Catalunya considera
que les dades de l’IPC del mes
de juliol, amb un 0,0% en l’àmbit
de l’Estat i amb una inflació
interanual del 4,5%, està fortament influenciat per l’evolució
favorable del preu dels productes energètics i per la caiguda
del consum. Cal remarcar que la
inflació subjacent, és a dir l’estructural, que no té en compte ni
els aliments no elaborats ni el
preu dels carburants, s’ha situat
en el 3,4%.
CCOO de Catalunya considerem
que la inflació continua situada
en un nivells molt alts i preocupants, i, el que és més greu, amb
una manca total d’actuació per
part del Govern. Cal assenyalar
que continuem amb un diferencial desfavorable pel que fa als
països del nostre entorn (el diferencial de la inflació harmonitza-

da estatal amb la zona euro és
d’1,1%).
L’elevada inflació castiga la competitivitat de la nostra economia i
té una repercussió especialment
greu en les economies familiars,
especialment en les que tenen
rendes més baixes, que es veuen
greument afectades per l’increment continuat dels preus dels
béns de consum més bàsics, així
com dels interessos que han de
pagar per a les hipoteques.
Aquesta situació està comportant una reducció important del
consum per part de les famílies i
això repercuteix en un increment
del procés de desacceleració
econòmica i del creixement de
l’atur.
CCOO de Catalunya exigim un
canvi urgent en la política econòmica del Govern perquè actuï
sobre les causes de la inflació

estructural, derivada de la manca
de competència en el mercat
interior i que determina el diferencial, cada vegada major, amb
la Zona Euro. Cal una actuació,
especialment en els sectors que
ajuden a encarir de manera exagerada el preu dels béns de consum bàsic, com és el cas del sector de la distribució.
CCOO de Catalunya considerem
prioritària la defensa del poder
adquisitiu dels salaris que, de cap
manera, no són responsables de
l’actual situació inflacionista. En
aquest sentit, defensem la necessitat estratègica d’establir clàusules de revisió salarial en tots els
convenis i increments salarials
inicials superiors als d’uns indicadors d’inflació irreals, especialment en els sectors amb salaris
estructurals baixos, inferiors als
1.000 euros mensuals.

Els sindicats majoritaris de Catalunya denuncien
el tracte que reben de TV3

CCOO de Catalunya, UGT de
Catalunya i la Unió Sindical
Obrera de Catalunya van fer arribar a la direcció de Televisió de
Catalunya una crítica per la
“pèrdua de pes que TV3 dóna al
tractament de la realitat laboral,
social i sindical al nostre país”,
sobretot en programes informatius i debats d’interès general.
En una carta signada pels seus
secretaris generals, Joan

Coscubiela, Josep M. Àlvarez i
Antònia Gil, respectivament, els
tres sindicats catalans majoritaris van denunciar que les aparicions de la realitat sindical a la
televisió nacional de Catalunya
està, en la majoria de casos, vinculada a conflictes laborals o a
activitats institucionals, i que
apareix en aquests casos com a
mera acompanyant de la política
institucional. Els màxims repre-

sentants sindicals van denunciar
que gairebé mai els informatius
de TVC destaquen cap de les
activitats que el sindicalisme
nacional de Catalunya realitza
quotidianament i van posar com
a exemple la falta de cobertura
per part de TV3 de la roda de
premsa conjunta que, amb
motiu de la Jornada Mundial del
Treball Digne, van oferir
Coscubiela, Àlvarez i Gil.

CCOO exigeix
una major
representativitat de
les entitats socials
en l’Assemblea
general de “la Caixa”
Els consellers de CCOO per als treballadors de “la Caixa” demanen
més representativitat social en
l’Assemblea general. En aquest sentit, proposaran la incorporació com a entitats socials
rellevants de
les confederacions sindicals
majoritàries a
Catalunya,
CCOO de
Catalunya i UGT de
Catalunya, que, amb
més de 400.000 afiliats, representen
més del 85% del milió i mig de
treballadors i treballadores que han
participat en el procés d’eleccions
sindicals.
Ja fa anys que els representants
dels treballadors de CCOO en el
Consell i en l’Assemblea general de
“la Caixa” reclamen una renovació i
una actualització, d’acord amb la
realitat del país, de les entitats
socials de l’Assemblea general.
El decret aprovat per la Generalitat
l’agost passat per regular la composició i el funcionament dels òrgans
de govern de les caixes s’ha mostrat
insuficient perquè no s’avança prou
pel que fa a la presència dels impositors. Per això, CCOO ha demanat
una reconsideració de la proposta en
el sentit de complir amb l’esperit de
la llei i del decret, per tal que a
l’Assemblea general hi hagi entitats
dels diversos àmbits socials i no
únicament els grups de poder econòmic, els lobbys, i el món empresarial, molt ben representats.

