




COMUNICATDEPREMSAESQUERRAUNIDA
L'Audiència Provincial de Castelló ha tornat a ajornar el judici seguit
contra 19 treballadors de l'empresa Aluminis Baux de Soneja, als
qualsacusadelaseuaparticipacióenpiquetsinformatiusenlavaga
quevatenirllocenaquestaempresaal'octubrede2007,enlaqual
elstreballadorsreivindicavenmilloreslaborals.EneljudicilaFiscalia
deCastellóielsadvocatsdel'empresasol·licitenperalstreballadors
penescompresesentreels3iels4anysdepresó,perundelictede
l'art. 315 del Codi Penal, article l'únic objecte del qual és reprimir el
dretalavagadelstreballadorsreconegutenlaConstitució.
Des d'EUPV, abans  com ara a través dels seus representants al
CongrésdelsDiputats,venimexigintladerogaciód'aquestarticledel
Codi Penal que seguia vigent gràcies a la majoria absoluta que va
ostentarelPP.ElPledelCongrésdelsDiputatsdel31demarçúltim
va acordar, amb els vots en contra únicament del PP, aquesta
derogació.Així,derogatl'article315delCodiPenal,elqueprocedeix
és l'arxiu de les causes obertes i la revisió de totes les sentències
dictadescontraelssindicalistescondemnatsprocedintaanul·lartotes
lessancionsicancel·lantelsantecedentspenals.Desd'EUPVsempre
hemconsideratqueaquestdelicteeraunanormarepressoradeldret
constitucionaldevaga.
L'exercici del dret de vaga pels treballadors no pot ser reprimit per
lleis regressives. És  per això que exigim l'arxiu definitiu del
procediment contra els treballadors de l'empresa Aluminis Baux una
vegada derogat aquest delicte i que aquests sindicalistes queden
lliures de càrrec com els coneguts com “ els 8 de l'AirbusDes
d'EsquerraUnidasemprehemdefensatlatransparènciail'objectivitat
a l'hora de cobrir llocs de treball depenents de les administracions
públiques, per tant reiterem l'obligació dels qui ens governen de
garantir tant des d'un punt de vista legal com a ètic que qualsevol
contractació realitzada amb diners públics es cobrisca complint totes
lesgaranties.
Aquesta va ser la nostra postura quan era el PP qui governava
aquestaciutatiéselqueanemaexigirambcontundènciaal'actual
equipdegovern.


Valencia,25deFebrerde2016
GABINETDEPREMSAESQUERRAUNIDA
LaAudienciaProvincialdeCastellónhavueltoaaplazareljuicioseguidocontra19
trabajadores de la empresa Aluminios Baux de Soneja, a los que acusa de su
participaciónenpiquetesinformativosenlahuelgaquetuvolugarenestaempresa
enoctubrede2007,enlaquelostrabajadoresreivindicabanmejoraslaborales.En
el juicio la Fiscalía de Castellón y los abogados de la empresa solicitan para los
trabajadorespenascomprendidasentrelos3ylos4añosdeprisión,porundelito
delart.315delCódigoPenal,artículocuyoúnicoobjetoesreprimirelderechoala
huelgadelostrabajadoresreconocidoenlaConstitución.
DesdeEUPV,antescomopartedelgrupoparlamentariodeIzquierdaPluralyahora
de Izquierda UnidaUnidad Popular, veníamos  exigiendo la derogación de este
artículo del Código Penal que seguía vigente  gracias a la mayoría absoluta que
ostentó el PP. El Pleno del Congreso de los Diputados del 31 de marzo último
acordó,conlosvotosencontraúnicamentedelPP,dichaderogación.Así,derogado
elartículo315delCódigoPenal,loqueprocedeeselarchivodelascausasabiertas
ylarevisióndetodaslassentenciasdictadascontralossindicalistascondenados
procediendo a anular todas las sanciones y cancelando los antecedentes penales. 
Desde EUPV siempre hemos considerado que este delito era una norma represora
delderechoconstitucionaldehuelga.
Elejerciciodelderechodehuelgaporlostrabajadoresnopuedeserreprimidopor
leyes regresivas es por ello que exigimos el archivo definitivo  del procedimiento
contralostrabajadoresdelaempresaAluminiosBauxunavezderogadoestedelito
y que estos sindicalistas queden libres de cargo como los conocidos como “8 del
Airbus”.

