
 

   

 

Els Secretaris Generals d’UGT, CCOO i CGT 
fan fora a SEMAF de les mobilitzacions. 

 

En la reunió que es va celebrar entre els quatre secretaris generals i la 
presidenta del Comitè d’Empresa, el dilluns 26 de juliol per la tarda, per a tractar les 
properes mobilitzacions del mes de setembre, SEMAF va exposar dues alternatives, 
que entenia, que milloraven o augmentaven la capacitat d’eficiència davant d’aquest 
decret llei, i que podien ésser les següents: 

- Posposar les aturades/vagues per tal de poder plantejar un Conflicte 
Col·lectiu per vulneració del nostre Conveni. 

- O bé, poder realitzar les vagues de 24 hores, en comptes d’aturades de 
dues o tres hores. 

Aquestes dues propostes van ser rebutjades per la resta de representants dels 
treballadors. A continuació SEMAF va manifestar que així no podia ser convocant de 
les aturades de dues hores, però que continuaria recolzant i participant en totes les 
mobilitzacions com ja s’ha fet els dies: 8, 29, 30 de juny i 5, 13, 20 i 27 de juliol. 
 
 El dimarts 27 de juliol quan la representació del SEMAF va anar a la 
concentració / botifarrada que hi havia programada davant de l’edifici NEO, el sr. 
Antonio Mendoza i Conde, Secretari General d’UGT i membre del Comitè 
d’Empresa, es va dirigir al nostre Secretari de Negociació Col·lectiva, el sr. Jordi 
Giménez i Martín, també membre del Comitè d’Empresa, per comunicar-li que els 
secretaris generals d’UGT, CCOO i CGT van acordar que la nostra secció sindical 
no participi en cap mobilització convocada pel Comitè d’Empresa. Aquesta decisió 
es va prendre un cop finalitzada la reunió que varem tenir les quatre seccions 
sindicals. 
 
 Aquesta desafortunada decisió trenca un tarannà de respecte i solidaritat que 
SEMAF ha mantingut des del primer dia. Tot i aquesta incomprensible reacció 
manifestem el respecte a les decisions que prenguin la presidenta i el secretari del 
Comitè d’Empresa. Tot i això no poseu en dubte que seguirem treballant per aturar 
l’agressió que està patint el nostre Conveni Col·lectiu. 
 

NO HEM MARXAT, ENS HAN FET FORA !!! 
Dimecres 28 de juliol de 2010. 


