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?Desconvocada la vaga de
Salvesen Logística
L'empresa ha accedit a una taula de negociació d'àmbit estatal per millorar les
condicions dels treballadors

Façana de l'empresa Salvesen Logística de Sant Cugat. | GSV

Els treballadors de Salvesen Logística, l'empresa que s'encarrega de la logística de Danone, han
desconvocat la vaga que tenien prevista pels dies 2, 3 i 4 de febrer.
(https://www.rubitv.cat/noticia/8707/treballadors-salvesen-logistica-convoquen-vaga-febrer)
Després de la mediació que s'ha fet aquesta tarda al tribunal laboral, l'empresa ha accedit a crear
una taula de negociació.
El president del comitè d'empresa de Salvesen Logística de Sant Cugat, Juan Molero, ha explicat
a NacióSantCugat, que "és un pas endavant" perquè "les condicions es negociaran de manera
unificada amb totes les plantes" que l'empresa a l'estat espanyol. D'aquesta manera, al voltant
d'un miler de treballadors de Sant Cugat però també els de Getafe, València i Sevilla es
beneficiaran d'una única mediació. "Negociarem millors condicions pel bé de tots", ha ressaltat
Molero.
La taula de negociació s'iniciarà el pròxim 15 de febrer i des del comitè d'empresa es té la voluntat
de concloure el procés a finals de mes. En aquesta taula es tindrà en compte les reunions prèvies
mantingudes en els diferents centres de treball. Molero fa una lectura positiva de l'acord i espera
que puguin aconseguir les demandes de millores salarials. "Som treballadors essencials d'una
empresa que penja de Danone i no se'ns ha reconegut l'esforç que hem fet durant la pandèmia".
A les instal·lacions de la ciutat vallesana, situada a Can Sant Joan, hi treballen unes 250
persones i s'encarreguen de la logística dels iogurts de Danone. Per altra banda, Danone va
abonar una prima de 500 euros els treballadors del grup, una quantitat que no van percebre els
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empleats de Salvesen Logística per tractar-se de personal subcontractat per la multinacional
alimentària.
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