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Desconvoquen la vaga dels
treballadors del servei de la brossa
a Reus
Estava prevista del 4 al 8 del juliol

Imatge d'arxiu d'una protesta dels treballadors de la brossa, al Mercadal de Reus | MBO

La vaga dels treballadors del servei de recollida de residus de Reus s'ha desconvocat. A
través d'un comunicat, el sindicat UGT ha informat que l'aturada de la plantilla de Reus Net
(prevista entre els dies 4 i 8 de juliol) no es produirà. Precisament el passat divendres al migdia, al
Mercadal, el comitè d'empresa havia convocat els mitjans per exposar que la negociació amb la
companyia no prosperava i que, per tant, la vaga es mantenia. No obstant això, s'ha evitat a unes
hores del seu inici.
Preacord per a l'increment salarial
Des de sanejament urbà del sindicat UGT, s'havia assenyalat que l'aturada es va convocar per
reclamar una sèrie de millores salarials per a la plantilla (d'un 4% enguany, i d'un 3% per al 2023)
a causa de l'augment de l'IPC. Desconvocada la vaga, un preacord entre les parts compleix
aquesta demanda. En declaracions a Reusdigital.cat, el secretari Ángel Martín de Sande ha
celebrat "el consens" que ha fet possible l'entesa.
Des del comitè d'empresa s'havia manifestat que es mantenia la "voluntat negociadora" per
evitar la vaga. De fet, s'havia precisat que si Reus Net presentava una proposta "satisfactòria"
als treballadors, els seus representants seurien a negociar. Això inclou el conveni col·lectiu
propi. Segons de Sande, serà "dimarts, dimecres i dijous" de la setmana que ve quan, "amb
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calma, seurem a negociar-ne els continguts".
Des de la plantilla s'havia carregat contra el consistori, al seu parer pel "deficient" plec de
clàusules del nou contracte de la brossa en vigor, en mans de Valoriza-Romero Polo. Tots dos
havien reclamat, en la seva protesta al Mercadal, que el govern "negociés" amb l'empresa per
atendre les demandes dels professionals.
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