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Els empleats de Valoriza fan la petició a Treball per començar la vaga el 26J
Els treballadors de l'empresa de neteja Valoriza, encarregada
de la recollida de la brossa i de mantenir nets els carrers de
Sant Cugat, han fet la petició de vaga indefinida al
departament de Treball de la Generalitat aquest dilluns. Els
empleats que netegen les vies de la ciutat reclamen que
Valoriza compleixi el contracte que van signar amb
l'Ajuntament de Sant Cugat que garantia mantenir el nombre
de llocs de treball amb les mateixes condicions que en la
concessió anterior. Els treballadors podrien desconvocar la
vaga, prevista a partir del 26 de juny a les set del matí, si es
reunissin amb l'Ajuntament i l'empresa i es desencallés el
procés.

L'assessor sindical d'UGT als treballadors de Valoriza, Eusebio Arellano, ha explicat a Cugat.cat que esperen
poder-se reunir amb l'Ajuntament i l'empresa aquest dijous per buscar una solució que impedeixi arribar a la
vaga indefinida.
Eusebio Arellano: Esperem reunir-nos amb l'alcaldessa i l'empresa per buscar alguna solució que
impedeixi arribar a la vaga indefinida i no perjudicar ningú i menys el poble.
Els motius de la protesta
Els treballadors reclamen que Valoriza compleixi el contracte que van signar amb el consistori el 2011 i que
garantia mantenir el nombre de llocs de treball amb les mateixes condicions que en la concessió anterior.
Ara fa dos anys, els treballadors de la neteja viària, amb la concessió de Valoriza, van fer una vaga indefinida
durant vuit dies per reclamar el compliment dels acords del conveni col·lectiu. En aquella ocasió, la protesta
va finalitzar amb un acord amb l'empresa, que es va comprometre a fer efectius els augments salarials fins al
2016, amb el consentiment dels treballadors de renunciar a cobrar les pagues pendents del 2012.
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