
 
ÀREA DE COMUNICACIÓ

 
 

DECÀLEG DE TRANSPARÈNCIA SOBRE LA VAGA D’ECOSERVEIS
 

 
 
1. La vaga està motivada per algun conflicte amb el personal de recollida d'escombraries i neteja
viaria?
No. El conflicte és amb quines condicions s'incorporaran els treballadors de "jardins" i "enllumenat"
d'Ecoserveis a Fisersa.
 
2. Els operaris de jardins i enllumenat cobren més que els de Fisersa?
Si. De mitjana, uns 10.000€ bruts a l'any de més.
 
3. L'Ajuntament vol rebaixar els salaris del personal d'Ecoserveis quan entrin a formar part de
Fisersa?
No. L'Ajuntament mantindrà el sou i la resta de condicions laborals de cada treballador fins que es jubili.
 
4. L'Ajuntament vol acomiadar treballadors d'Ecoserveis per estalviar-se costos en el futur, i
contractar gent nova cobrant menys en el seu lloc?
No. L'Ajuntament es compromet a no acomiadar a cap dels treballadors que s'incorporin a Fisersa.
 
5. I quan d'aquí a uns anys, s'incorpori nou personal en aquests serveis, quin salari tindran?
El que estableixi el conveni de Fisersa, igual que la resta de 100 treballadors que ja treballa a l'empresa.
 
6. Que arribin nous treballadors a Fisersa cobrant un sou més alt que la plantilla actual, serà motiu de
conflicte?
No. L'Ajuntament i Fisersa assumeixen i es comprometen a respectar aquests sous mentre aquest personal
treballi a l'empresa.
 
7. Quin pla té l'Ajuntament per a resoldre aquesta diferència salarial entre els dos col·lectius?
L'Ajuntament té la intenció d'anar equiparant amb el temps els sous dels treballadors de Fisersa respecte als
d'enllumenat i jardineria, dintre les possibilitats legals i econòmiques que ho permetin, com ja s'ha començat
a fer amb la negociació del conveni col·lectiu pel personal de Fisersa aquest mateix mes de desembre.
 
8. Què pretenen els actuals representants sindicals dels treballadors d'enllumenat i jardineria
d'Ecoserveis quan entrin a Fisersa?
Pretenen blindar automàticament i sense noves eleccions sindicals la seva condició de representant dels
treballadors dins de Fisersa, sense tenir en compte la voluntat de la plantilla actual de l'empresa.
 
9. Quin camí creu l'Ajuntament que s'ha de seguir?
El marca l'Estatut dels Treballadors en aquesta qüestió, és a dir, ampliar amb 4 representants més el comitè
d'empresa de Fisersa mitjançant eleccions sindicals, en les que participarà tota la plantilla de Fisersa al
complert (els existents i els de jardineria i enllumenat públic).
 
10.  I què passa amb les condicions laborals del personal de recollida d'escombraries, neteja viària i
deixalleria?
Fins a dia d'avui, els sindicats COBAS i CCOO convocants de la vaga s'han negat a negociar cap aspecte de
la plataforma de negociació que afecti a aquest col·lectiu fins que l'Ajuntament no cedís amb les
reivindicacions per als cossos de jardineria i d'enllumenat públic.
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