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Els treballadors de Tabasa convoquen tres dies de vaga
El peatge dels Túnels de Vallvidrera es veurà afectat per la
convocatòria de vaga que els treballadors de l'empresa
concessionària, Tabasa, han convocat per aquest divendres,
divendres de la setmana vinent i el primer dimecres de
desembre. El sindicat CCOO ha convocat aturades que
afectaran els peatges de set a nou del matí i de cinc a vuit del
vespre. El motiu de la protesta és per la retallada de sou d'un
25% aplicada per la Generalitat.

Els treballadors de l'empresa pública Tabasa infraestructures i serveis han convocat vaga per aquest divendres,
el divendres vinent i el primer dimecres de desembre, als peatges que té concessionades l'empresa, entre ells el
de Túnels de Vallvidrera. Les aturades als peatges seran de set a nou del matí i de cinc a vuit del vespre, i de
vuit a deu del matí, a la resta de l'empresa.
El delegat de treballadors de CCOO, Jerónimo Santos, ha explicat a Cugat.cat els motius d'aquestes aturades
que se centren en la rebaixa del 25% del salari en un moment que l'empresa no té cap dèficit.
Jerónimo Santos: El principal motiu és l'aplicació d'unes retallades salvatges que han provocat una
pèrdua d'un 25% del salari. Tenint en compte que l'empresa no té cap dèficit.
CCOO ha expressat la seva preocupació pel manteniment dels llocs de treball davant el procés de privatització
que ha engegat el govern. Els empleats també s'han pronunciat sobre la campanya 'No vull pagar' durant la
qual, diuen, la Generalitat no va defensar el paper dels treballadors i l'empresa i no va 'dubtar a aplicar
retallades'.
L'aturada arriba després de la impossibilitat d'arribar a un acord entre les dues parts per esmorteir l'afectació de
les retallades. L'Ajuntament de Sant Cugat és accionista de Tabasa.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/82724.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 1 - 29/01/2022

