
 
      
 
 
 
 
 
 

08/02/2012 – NOTA DE LES SECCIONS SINDICALS D’ATAB I D’UGT 
 

El passat 6 de febrer, les seccions sindicals d’ATAB i UGT vàrem signar l’acord definitiu, 
després de la ratificació del preacord de data 27-01-2012, per la majoria de la plantilla en el 
referèndum celebrat el dia 3 de febrer. 
 
La resta de seccions sindicals presents a l’empresa no van adherir-s’hi: la CGT ja havia 
expressat des del primer moment que no signaria un document que inclogués un ERO, tot i 
que va manifestar el seu acord amb altres punts recollits en el document, i així ho van fer 
constar en l’acte de signatura del preacord. Respecte a CCOO es va ratificar en el seu 
posicionament de no signar. 
 
Les nostres exigències durant la negociació han estat tan dures o més que les que 
esgrimien els nostres companys i considerem que els arguments utilitzats per CCOO per a 
no afegir-se a l’acord no són prou sòlids. Per exemple, en l’increment salarial, la direcció va 
corroborar que la revisió de l’IPC sempre s’ha considerat a l’alça, o pel que fa a la 
reorganització de qualsevol centre o col·lectiu no esmentat a l’acord, que no vol dir que es 
menystingui, si no que s’haurà de negociar novament, fins a arribar a un altre acord.  
 
Aquesta polèmica es va escampar en una sèrie d’assemblees al marge del Comitè 
Intercentres. No entenem com participant en les Assemblees de Centre convocades pel 
Comitè, on van poder expressar lliurament la seva opinió, van haver d’organitzar les seves 
pròpies “assemblees” el dia abans, induint els companys i companyes a l’equívoc, i 
predisposant-los en contra de la majoria del Comitè. 
 
Tant l’ATAB com l’UGT hem subscrit l’acord perquè és molt positiu, perquè és insuperable 
en la conjuntura actual, perquè ha estat aprovat per una àmplia majoria de la plantilla i per 
les garanties que inclou:  
 

• Nombre de plantilla mínima i garantia personal. 
• Pròrroga del conveni col·lectiu en la seva integritat fins al 31 de desembre del 2014. 
• Increment salarial de l’1,5 % a compte per a cadascun dels dos anys, amb revisió de 

l’IPC. 
• Prejubilacions per als treballadors que compleixin 56 anys durant el 2013 i el 2014. 
• Possibilitat de subscriure’s a un nombre màxim de 20 baixes voluntàries 

incentivades. 
 
Així mateix aquest acord conté la reorganització de l’àrea d’operacions i producció (ETAP 
Sant Joan Despí), fent especial atenció a la formació i a la prevenció de riscos, així com a la 
cobertura de les vacants generades, que atendrà als criteris de formació, experiència i 
antiguitat; tot això tutelat des de la Comissió de Seguiment de l’Acord. 
 
Malgrat que la posició de CCOO i CGT ha estat mantenir-se en la seva negativa a donar el 
seu recolzament a l’acord, volem fer constar que aquest s’ha assolit gràcies a la 
col·laboració de molts companys i companyes de les quatre seccions sindicals presents a la 
companyia, que durant setmanes han estat treballant en diferents taules tècniques i de 
negociació. Així doncs, aquest acord és el resultat de la suma de molts esforços i creiem 
sincerament que així hauria de seguir sent durant la seva vigència. 
 
Aquest acord és massa transcendent com per restar-ne al marge, ja que ens afecta a tots, 
també als que han votat que no. El desacord, en tot cas, ha d’estar entre la direcció i els 
treballadors, no entre seccions sindicals.  


