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GRISELDA ESCRIGAS

EL 9 NOU

Treballadors d’EDV amb una pancarta reivindicativa aquesta tarda davant la planta de l’empresa a Llinars

Protesta a EDV de Llinars pels
canvis en les condicions laborals
Empleats i direcció divergeixen en el plus de sou dels que passaran a treballar també en festius
Llinars del Vallès
E.M.

Treballadors de l’empresa
Envases Del Vallès (EDV)
de Llinars es van mobilitzar aquest dijous a la tarda
davant de la planta per reivindicar un increment salarial superior al que ofereix la
direcció pels canvis laborals
que vol implantar.
EDV ha decidit modificar
l’horari de 67 dels 105 treba-

lladors que formen la plantilla, als quals vol fer treballar,
en lloc de dilluns a divendres, com fins ara, a una
jornada de procés continu. És
a dir, treballaran de dilluns
a diumenge, en una rotació
de sis dies de treball i tres
de festa. Els treballadors,
però, diuen que la direcció
ha incomplert el conveni
col·lectiu del sector de la
indústria química perquè es
nega a respectar el plus que

correspon als afectats per
la mesura, que suposaria un
increment salarial del 20%.
L’empresa, de fet, vol apujar
un 15% el sou als afectats i
arribar al 20% en tres anys.
Els treballadors no hi estan
d’acord i també es queixen
perquè l’empresa deixarà
d’abonar el plus de nocturnitat que fins ara pagava.
Segons UGT, els 67 treballadors rebran un 57% menys
de l’increment que haurien

de percebre per la variació de
la jornada, segons el conveni col·lectiu vigent. Creu, a
més, que la direcció ha aprofitat l’aprovació de la reforma laboral per incomplir el
conveni col·lectiu del sector
químic.
Per la seva banda, el gerent
d’EDV, Jordi Pursals, diu que
l’oferta que han presentat
als treballadors “és sensata”
i “favorable”. “Oferim un
increment salarial del 15% i
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Sant Celoni tindrà una seu
de la Cambra de Comerç, a
les instal·lacions del Centre
de Formació i Ocupació del
Baix Montseny, a la Sax Sala.
L’espai estarà obert als ciutadans un dia a la setmana, en
horari de 9 del matí a les 2
del migdia.
Amb el nou punt de servei de la Cambra, els veïns
de Sant Celoni podran fer
tràmits empresarials amb
el suport de personal de la
corporació sense haver de
desplaçar-se a Granollers o
Barcelona. Segons el director
de delegacions de la Cambra,

EDV és una empresa especialitzada en la fabricació
d’envasos per a la indústria
alimentària internacional, en
què destaquen marques líders
a tot el món. La societat ha
apostat per la innovació i té
previst treure, a partir de juliol, una línia nova de productes amb materials sostenibles.
L’empresa ha invertit 200.000
euros en el projecte i preveu
créixer un 10% aquest any,
igual que el 2011.

Granollers

S’hi faran, per exemple, certificats digitals
Josep Francí, el conveni signat amb l’Ajuntament permetrà “l’obertura d’un punt
de servei de la Cambra de
Comerç per primera vegada
a l’àrea del Baix Montseny,
un territori que compta amb
un important teixit empresarial”. “Apostem, així, per la
proximitat dels serveis a les
empreses, en col·laboració
amb les institucions del
territori”, ha afegit. Per la
seva banda, l’alcalde de Sant
Celoni, Joan Castaño (PSC),
ha destacat les mesures de
suport a l’activitat econòmica que s’han impulsat en
els darrers mesos, com la
simplificació administrativa
en la implantació de nous

AMB PREVISIÓ DE
CRÉIXER UN 10%

Amics de la Ciutat de
Granollers convoca una
jornada sobre homes i
dones directives

Sant Celoni tindrà una
delegació de la Cambra de
Comerç a la Sax Sala, oberta
un dia a la setmana
Sant Celoni

arribar al 20% en tres anys.
A més, amb els canvis, hem
contractat cinc persones
més. Però volen disminuir
les hores extres. Hem ofert
el que legalment ens pertoca”. Pursals explica que amb
aquest canvi de condicions,
que afecta treballadors de
producció i logística, es
busca guanyar competitivitat, per la qual cosa resulta
essencial suprimir les hores
extres. “Una cosa és tenirne puntualment i una altra
pagar-les permanentment,
que és il·legal”.
El gerent remarca que el
80% de les vendes d’EDV
es fan a l’estranger. Del
total del volum de negoci
de l’exportació, “el 60% es
fa a Europa, el 20% a Àsia i
el 20% restant al continent
americà”. En aquest sentit,
Pursals defensa la necessitat
de ser competitiu per poder
continuar creixent. “No fem
res que no marqui la llei i el
conveni”, diu. L’empresa té
decidit aplicar els canvis el
proper 10 de maig, després
que no s’hagi establert cap
acord amb els treballadors.
“Hem volgut arribar-hi”.

Joan Castaño, al centre, amb la delegada de la Cambra, Rosa Maria Lleal

comerços.
La nova oficina de la Cambra donarà servei a empreses
i empresaris de Sant Celoni
i el Baix Montseny. Entre els
tràmits que gestionarà hi ha
els certificats digitals, que
són l’equivalent electrònic a
un document d’identitat. És
a dir, autentifica la identitat
de l’usuari davant de tercers
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i permet signar digitalment
garantint l’origen i la integritat de les dades transmeses.
La Cambra també gestiona els certificats d’origen
comunitari, els quaderns
ATA (documents d’admissió
temporal de mercaderies ) i
les legalitzacions consulars
(de documents de comerç
exterior).

L’entitat Amics de la Ciutat
de Granollers ha convocat,
per al proper 8 de maig, la
jornada “Dones, homes i càrrecs directius”, que pretén
reflexionar sobre el rol femení i masculí en el lideratge
de les empreses i institucions. Hi participarà Mireia
Cammany, empresària i
financera; Rosa Maria Lleal,
presidenta de la Cambra de
Comerç del Vallès Oriental;
Oriol Brutau, empresari i
president de l’Associació de
Nous Empresaris i Emprenedors de Catalunya (NEEC)
i Maite Gassó, gerent de
l’empresa Lola Casademunt.
L’acte serà moderat per la
periodista Clara Armengol,
de VOTV, i tindrà lloc a partir de 2/4 de 9 del vespre a
la sala d’actes del Museu de
Granollers.

