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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR AL
PLE DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA REDACTADA PEL SINDICAT FCT-IAC PER A EXIGIR LA
PARALITZACIÓ DE L’ERTE A COMSA

L’empresa COMSA Corporació és la setena empresa espanyola del sector, factura 1.101 milions
d’euros i gestiona una plantilla superior a 8.300 persones. La seva filial Comsa Service té més de
1000 treballadors i treballadores a nivell estatal i s’encarrega del manteniment elèctric d’edificis
pertanyents a institucions que depenen del govern espanyol i de diferents governs autonòmics i
municipals, destacant vàries que depenen de la Generalitat de Catalunya com ara centres
educatius, presons, així com oficines i dependències de diferents organismes.
Abans que esclatés la pandèmia, COMSA ja estava acomiadant arbitràriament a treballadors i
treballadores, modificant contractes per facilitar i abaratir l'acomiadament, negant el seu dret a
una jubilació digna a treballadors amb malalties laborals i retallant inversions en material i
seguretat, empitjorant les condicions laborals i la qualitat del servei. Un cop va començar la
pandèmia, l'empresa es va negar a prendre cap mesura per garantir la seguretat dels treballadors i
usuaris: no va proporcionar mascaretes i altres EPI, no va suspendre activitats no imprescindibles,
no va reduir treballadors per torn, no va rotar la feina existent sense reduir plantilla ni salari,... En
definitiva, no va implementar cap de les mesures plantejades des del comitè d'empresa de
Tarragona.
Ara, aquests paràsits aprofiten la situació tràgica que vivim, per plantejar un ERTO completament
fraudulent, argumentant "afectació a la situació productiva" quan encara mantenen els seus
contractes i segueixen rebent centenars de milers d'euros de govern Espanyol, la Generalitat de
Catalunya i diferents ajuntaments i Governs autonòmics. De fet, durant la negociació de l'ERTO
es van negar a facilitar-nos la informació que exigim sobre la quantia i les condicions d'aquests
contractes, les possibles indemnitzacions en cas de rescissió o suspensió, la situació financera real
de l'empresa, etc.
Malgrat totes aquestes irregularitats, 9 delegats sindicals pertanyents als comitès de Barcelona i
Madrid, malauradament, van decidir signar l’ERTO, donant un xec en blanc a l'empresa perquè
ens acomiadi, tanqui centres de treball i apliqui la retallada de drets i salaris que més li convingui.
Aquesta decisió va ser presa sense cap consulta ni debat amb els treballadors i treballadores, i
negant als membres de la taula negociadora que rebutgem l’ERTO el nostre dret a fer arribar les
nostres crítiques i propostes alternatives a la plantilla.
Davant d'aquesta situació, FTC-IAC, el comitè d'empresa de Comsa Tarragona i molts altres
delegats i treballadors de diferents centres de treball hem decidit dirigir-nos al Ministerio de
Trabajo per exigir que impugni aquest ERTO i que el mateix sigui paralitzat. També hem fet una
crida a tota la plantilla de Comsa Service per organitzar-nos i mobilitzar-nos per tal de fer enrere
aquest atac i, en el mateix sentit, estem fent una crida a la resta de la classe obrera, moviments
socials, sindicats i partits d'esquerra a recolzar la nostra lluita i exigir al govern espanyol i la
Generalitat de Catalunya que intervinguin.
Considerem que la ministra de Treball, Yolanda Díaz (PCE i Unides Podem), i el conseller
d'Empresa i Ocupació, Chakir El Homrani (ERC), no poden mirar a una altra banda. Han d'actuar
ja contra l'estafa que està perpetrant aquesta multinacional a les finances públiques i l’agressió als
nostres drets, salaris i llocs de treball que representa aquest ERTO fraudulent.
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Els amos de Comsa Service, abans anomenada Comsa EMTE, són coneguts per participar de
manera destacada en la trama de corrupció del 3% a Catalunya i per tot tipus de pràctiques fosques
per fer-se amb contractes públics i omplir-se les butxaques mentre precaritzen les nostres
condicions de treball i estalvien material, equipaments, mesures de seguretat, etc., fet que -tal com
hem denunciat els treballadors moltes vegades- empitjora la qualitat del servei.
Val a dir, a més, que l'aplicació d'aquest ERTO, en reduir injustificadament la plantilla, retallar
salaris i precaritzar brutalment les condicions de treball, significarà també rebaixar
escandalosament la qualitat del servei prestat i, per suposat, degradar aquestes infraestructures
públiques. Aquesta situació planteja, un cop més, els efectes devastadors de la privatització i
l’externalització de serveis. Els serveis de manteniment elèctric i d'edificis que avui presta
COMSA han de ser recuperats per l'Estat, nacionalitzant l'empresa i subrogant tots els treballadors
i treballadores. Aquesta seria la millor manera de garantir els llocs de treball, els drets i els salaris,
i acabar, alhora, amb les corrupteles i tripijocs d'aquests paràsits i garantir serveis de qualitat.
Resumint, COMSA és una multinacional amb beneficis rècord i contractes amb diferents
administracions públiques pels quals rep quantiosos ingressos, que està aprofitant la catàstrofe de
la Covid-19 per a dur a terme una reducció massiva de llocs de treball i acabar amb els drets i
conquestes laborals dels seus treballadors i treballadores, alhora que s’omple les butxaques
saquejant diners públics. És per això que des FTC-IAC, sindicat majoritari al comitè d'empresa
de Comsa Service Tarragona, i la resta de delegats sindicals i treballadors que rebutgem l’ERTO,
instem el ple de l’Ajuntament de Tarragona a adoptar els següents
ACORDS:
Primer: Que l’Ajuntament de Tarragona mostri públicament el seu rebuig a l’ERTO fraudulent
de Comsa Service.
Segon: Que l’Ajuntament de Tarragona doni suport als treballadors i treballadores de Comsa
Service Tarragona que lluiten contra aquest ERTO fraudulent.
Tercer: Que l’Ajuntament de Tarragona insti la ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda
Díaz, i el conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, Chakir El Homrani a impugnar aquest
ERTO i exigir-ne la seva immediata paralització.
Quart: Traslladar aquests acords al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social d'Espanya
i al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Tarragona, 10 de juny de 2020
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