Comunicat de premsa
El Jutjat Social núm. 4 declara il·legal la vaga
convocada pel SIMAF a FGC
Barcelona, 10 de maig de 2005
El Jutjat del Social núm. 4 de Barcelona ha comunicat avui la sentència favorable a Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC) davant la demanda interposada per FGC contra el Sindicat de
Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (SIMAF), en considerar la vaga convocada d’abusiva i il·lícita.
La sentència falla:
1. Que l’actuació del sindicat SIMAF és contrària al principi de la bona fe negocial.
2. La il·legalitat de la vaga convocada per tres motius:
•

Per tractar-se d’una vaga estratègica que pretén impedir la continuació del
procés productiu.

•

Per tractar-se d’una vaga novatòria, que no ha seguit els procediments de
negociació previstos en la normativa vigent.

•

Per tractar-se d’una vaga amb ocupació il·legal del centre amb la finalitat
d’impedir el dret al treball dels no vaguistes, de la qual cosa se’n deriva un
perjudici per l’empresa i per als usuaris del servei.

Així mateix, es condemna al SIMAF i al Comitè de Vaga a estar i passar per aquesta
declaració, amb tots els efectes inherents.
Aquesta és la tercera sentència favorable a FGC des de l’inici de les dues vagues convocades
pel SIMAF. El passat 11 de març, el Jutjat Social núm. 12 de Barcelona, va fer pública la sentència
absolutòria d’FGC i les seccions sindicats d’UGT, CCOO i CGT, sobre la no incorporació d’assessors
externs en la Mesa de Negociació del Conveni Col·lectiu, i el 19 d’abril, el mateix Jutjat va fer pública
la sentència que desestimava la demanda presentada pel SIMAF contra FGC, i absolia l’empresa de
l’acusació de vulneració dels drets fonamentals i de l’incompliment dels serveis mínims.
Paral·lelament als tres judicis realitzats i als diferents actes de mediació, el SIMAF ha dut a terme un
seguit d’accions violentes que han provocat diversos perjudicis tant a l’empresa com als clients.
Aquests incidents van portar a FGC a trencar les negociacions amb el sindicat convocant de la vaga,
el passat 27 d’abril, i a determinar que tots els procediments de sanció oberts o en curs, i les
demandes o denúncies presentades o en tràmit, es resoldrien per la via judicial o per l’autoritat
laboral corresponent.
L’empresa lamenta un cop més els destorbs que aquestes vagues, no secundades per la immensa
majoria dels seus treballadors i treballadores, hagin pogut ocasionar als seus clients i al conjunt dels
ciutadans.
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