
Benvolguda AMPA/ AFI/ AFA,

Esperem que tots/es esteu bé i us estigueu cuidant a casa. 

Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos que, finalment,  haurem de realitzar un
Expedient  de  Regulació  Temporal  de  la  Ocupació  (ERTO)  per  tal  de  garantir  la
sostenibilitat de la cooperativa. Ha estat una decisió difícil però que hem intentat
minimitzar al màxim. 

Cal destacar que l’ERTO és una mesura de força major, aplicable en moments com el
que ens trobem, i que no suposa l’acomiadament de les persones afectades sinó
una  suspensió  del  seu  lloc  de  feina,  el  qual  tornaran  a  ocupar  un  cop  es  reinicii
l’activitat. Al llarg d’aquest període i d’acord amb les mesures implementades per les
autoritats, tothom té dret a l’atur amb independència si tenia el període de cotització
necessari. 

En qualsevol  cas  i  com venim de comentar,  hem mirat  de minimitzar  al  màxim la
afectació, tant a les famílies (no es cobraran les quotes d’abril ni dels mesos sense
activitat) com a les persones que treballem a la cooperativa. En aquest sentit, només
estan afectades les persones el sou de les quals depenen dels ingressos de quotes.

No es  veuen  afectades  les  persones  que  estan  assignades  a  Serveis que
depenen de contractes amb les  Administracions Públiques, ni les que estan amb
entitats que han decidit mantenir la facturació, les quals aprofitem per agrair
l’esforç  que  fan.  Per  contra,  també  afectarà  a  totes  les  persones  sòcies  de  la
cooperativa  i  les  d’estructura,  tret  de  les  persones  encarregades  de  gestionar  el
personal, i les que tenen la capacitat de representació per a l’atenció als Serveis que
es mantenen actius.

Qualsevol  dubte  que  tingueu,  podeu  contactar  amb  nosaltres  a
info@einacooperativa.coop .

Us agraïm la vostra comprensió i esperem retrobar-nos ben aviat.

Salutacions cordials,

L’Eina Cooperativa.
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