
 

   

 

La continuïtat del Grup 6 de contractació. 
Condició “Sine qua non” per segir negociant. 

 
Avui ha tingut lloc la segona reunió, on l’empresa ha tornat a informar a la 
Representació dels Treballadors (d’ara en endavant RT) sobre la problemàtica en la 
que es troben el grup 3 i grup 6.  
 
Com ja va dir a la primera reunió amb data del 3.02.2011, l’empresa continua 
mantenint la seva posició inicial. Aquesta ha estat definida mitjançant un document 
que la Representació de l’Empresa (d’ara en endavant RE) va enviar a la nostra 
secció sindical el dimecres 9 de febrer a les 9:52am. Donada la sensibilitat que 
aquesta secció sindical té amb els grups 3 i 6, l’anàlisi d’aquest document es va 
perllongar durant tot el dia, degut a la manca de dades i indefinició d’aquestes. 
 
La representació de Semaf a l’inici de la reunió d’avui ha sol·licitat un recés per 
profunditzar en l’anàlisi d’aquest document i ha manifestat a la direcció de l’empresa 
que el temps d’anàlisi ha estat totalment insuficient. Un cop finalitzat el recés, la 
nostra representació ha formulat una sèrie de preguntes i qüestions per tal d’aclarir 
els dubtes que ha generat aquest document, algunes de les quals no han pogut 
ésser aclarides per part de la RE. 
 
Semaf ha manifestat que no està d’acord amb cap dels punts definits en la 
documentació que ens ha entregat l’empresa, i no entén que inclogui l’eliminació del 
Grup 2 de contractació. 
 
Donat aquest allunyament i la No voluntat real de l’empresa d’iniciar la negociació 
del conveni col·lectiu 2011- ... fins que aquesta problemàtica no es resolgui, queda 
pendent per a la propera reunió, amb l’aportació de nova documentació per tal 
d’intentar trobar possibles vies de resolució pel conflicte de grup 3 i 6. 
 
UGT ha manifestat que la seva secció sindical, CCOO i CGT han elaborat una 
plataforma de conveni conjuntament, on han presentat tots els punts d’Organització 
de Producció fent-los públics en la mesa de negociació. 
 
La RE ha demanat un recés i directament ha baixat amb una acta de descord. 
Aquesta secció sindical ha manifestat a l’empresa que no signarà cap acta de 
desacord, ja que la voluntat és negociar el futur del grup 3 i 6, totes les hores que 
siguin necessàries. Sempre i quan hi hagi un compromís ferm per part de l’empresa 
de garantir la permanència del personal de grup 6. 
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