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Uns 45.000 traballadores da construción da provincia de Pontevedra están convocados a partir
de hoxe a unha folga indefinida no sector, convocada polos sindicatos UXT, CIG e CC OO ,
tras a ruptura da negociación das melloras, no ámbito provincial, do convenio marco asinado
no estatal. A folga constará de paros os días 2, 3, 4, 9 e 10 de outubro e, ademais, a partir do
16 a folga farase indefinida e continuada. Con motivo das mobilizacións, desde primeira hora
da mañá, piquetes informativos percorrerán as principais obras en zonas da comarca do
Salnés, Pontevedra e Vigo, entre outros puntos da provincia.
Concretamente, en Vigo, as formacións de traballadores sairán á primeira hora da mañá desde
as sedes dos sindicatos e realizarán diferentes rutas por centros de traballo para concluír, a
partir das 12.30 horas, en Pórtaa do Sol, lugar próximo á sede da patronal, a Asociación
Provincial de Empresarios da Construción (APEC) de Pontevedra.
A CIG, o sindicato maioritario no sector, recordou que a folga convocouse por mor da ruptura
das negociacións das melloras do convenio estatal 2007-2011, alcanzado recentemente.
REINVIDICACIONES.
Entre as principais reivindicacións sindicais atópanse as melloras salariais tanto en aumentos
respecto de anos anteriores, como en canto á aplicación do complemento de posto, segundo
categorías. Estes incrementos tratan de lograr que se inclúan na nómina as cantidades que os
empregados cobra actualmente 'en negro' e que adoitan supor entre o 20 e 30% do salario.
Así mesmo, tamén demandan o ascenso automático nas categorías máis baixas do convenio.
Así, un peón só poderá permanecer no posto un máximo de tres anos, tras os cales deberá
ser ascendido á categoría inmediata superior, axudante de oficio.
Tamén se insta á patronal a que aumente, de forma gradual, a proporción de traballadores
fixos no sector, para alcanzar o 40%, e que sexa o empregado quen elixa a posibilidade de
xubilarse antes dos 65 anos, mentres leve 20 anos traballados. Finalmente, os sindicatos
piden aos empresarios que se reduza o tempo de desprazamento, que se implante a xornada
continuada no verán. APEC.
Pola súa banda, a patronal garantiu aos seus asociados que lles prestará asistencia legal no
caso de que sufran prexuízos por 'actuacións irregulares' dos piquetes informativos. APEC
considerou 'incompresible' a folga convocada polos sindicatos e prevé que as actuacións dos
citados piquetes darán lugar a 'abusos'.
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