Número de Fax: 977 92 03 01
A la atenció del Jutjat de lo social número 1 de Tarragona

En defensa dels drets laborals dels treballadors d’ EMTE-SERVICE!

EMTE, implicada en els casos Pujol i en la trama del 3%, precaritza i ataca les condicions dels seus treballadors mentre continúa rebent diners públics!!

El baix firmant vol manifestar tot el recolzament als treballadors d’ EMTE SERVICE davant la lluita que estant duent a terme per defensar els seus drets laborals. No és la meva feina entrar en qüestions jurídiques, però sí la d’expressar el recolzament més ampli a una plantilla que ha patit un deteriorament completament injustificat de les seves condicions de treball.
EMTE SERVICE, pertany a la multinacional COMSA-EMTE, un grup que en els últims anys no ha parat de augmentar el seu negoci, tant a Tarragona com a nivell internacional. Així mateix la empresa ha ampliat significativament els seus contractes amb l’atministració pública i la seva plantilla, com en el cas de la Generalitat, descubrintse a més a més ara, a través del cas del 3%. A nivell internacional recentment ha aconseguit nous contractes a Suècia, França, el Marroc i molts altres països. 
Per una altre banda el nostre país ha obtingut ingents beneficis com a conseqüència dels contractes amb les administracions, començant per la Generalitat de Catalunya, que en dos anys ha adjudicat a aquesta empresa contractes per casi 14 milions d’euros. El famós “Cas Pujol”, i la trama del 3% ha esquitxat a aquesta empresa i a la familia Sumarroca, copropietària de EMTE, que amb aquesta i altres empreses van arribar a obtenir contractes desde 1982 pel valor de 285 milions d’euros. Sembla ser que sí tenía recursos i diners per presuntament financiar la "compra de contractes", tot i que després justifiquin, com en aquest cas, acabar amb les condicions laborals i baixar els salaris de la plantilla alegant que no hi ha recursos o que no son competitius. ¡¡És una autèntica vergonya que s’emportin els diners públics de tots, i a més vulguin que els treballadors treballin en unes condicions cada cop més precàries!!
Per tot això manifestem el nostre rebuig a  la vulneració del dret a un treball digne practicat per part d’ EMTE SERVICE i demanem al Jutjat que prengui en consideració aquesta denúncia als efectes de prendre una decisió justa que respecti els drets dels treballadors.
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