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Granados demana garantir el dret al
treball a qui no vulgui secundar la
vaga de la neteja
Està previst que part de la plantilla de Salounet no vagi a treballar entre el 17 i el
23 d'agost

Un treballador de la neteja de Salou, | STR Tarragona

La vaga dels treballadors de la neteja a Salou és una situació que té preocupat el govern
municipal de la capital de la Costa Daurada, que veurà com del 17 al 23 d'agost part de la plantilla
de Salounet no anirà a treballar. L'alcalde, Pere Granados, ha mantingut avui una reunió amb
diferents cossos de seguretat, com Mossos d'Esquadra i Policia Local, i amb els responsables de
la UTE de neteja al municipi Urbaser-Nordvert per abordar el tema de la vaga.
En aquesta trobada, on també hi han pres part els regidors delegats en matèria de seguretat,
David González, i concessions, Jesús Barragán, el batlle ha deixat clar que s'ha de treballar
per fer complir els serveis mínims de la neteja i recollida de brossa. Per tot plegat, Granados ha
demanat als cossos de seguretat que siguin "el més contundent que permeti la llei" per garantir
als treballadors que volen anar a treballar ho puguin fer "amb plenes garanties de llibertat i,
d'aquesta manera, garantir el compliment dels serveis mínims establerts".
A més, segons el mateix alcalde, "l'empresa ens ha assegurat que la majoria dels treballadors
de la plantilla no vol secundar aquesta vaga" i recorda que el sindicat de la UGT ja la va titllar
"d'injustificada".
Granados ha volgut fer una pas més enllà i ha remès un escrit al conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies Chakir el Homrani Lesfar demanant que "es reconsideri els serveis mínims
aprovats i dicti una nova ordre que rectifiqui l'anterior i assumeixi les demandes del nostre
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municipi a prestar els serveis essencials afectats amb les degudes garanties". En el mateix
escrit, el batlle diu que "no trobem ajustats els serveis mínims acordats previstos en l'ordre citada
a les necessitats que requereix el municipi durant els dies afectats per la vaga".
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