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Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
Serveis Territorials a Tarragona

RELACIONS COL.LECTIVES - MEDIACIONS
Exp.: TA-12/2017
Ref.: JA/ag
En els locals d'aquests Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a
Tarragona, a les 08:45 hores del dia 27 d'octubre de 2017, davant del cap de la Secció de
Relacions Col· lectives i Sancions, Josep Angles i Olivé; compareixen, a l'acte de mediació
demanat pels representants del treballadors deis sindicats CCOO d'lndústria i FICA-UGT,
als centres de treball de les empreses auxiliars que presten serveis a les centrals nuclears
d'Ascó i de Vandellos 11, les persones que es relacionen seguidament:
Per la part empresarial
L'Associació Nuclear Ascó-Vandellós, AIE (ANAV).
DNI
Nom i cognoms
Elíás García Soto (en virtut de poders atorgats davant 10078321C
del notari de Barcelona, Almudena Santiago Charlán,
N/P 578/2009 i com a director de Recursos Humans)
DNI

Per la part treballadora
Nom i cognoms
José M. Martin
(CCOO)
Manuel León Flores

Alvarez

Joan Llort Valles
Valentí Marin Rifa
Bernardo Fuertes Lozano

DNI

Sindicat
CCOO d'lndústria. Secretari general
de les comarques de Tarragona
Unió lntercomarcal de CCOO de
Tarragona. Secretari d'acció sindical
Secretari general de la UGT a les
comarques de Tarragoné
Secretari general de la UGT a les
Terres de l'Ebre
Secretari d'acció sindical de FICAUGT de Catalunya

Aquesta reunió constitueix la segona del procés de mediació de referencia; després del
"Preacord" que havien assolit ambdues representacions el proppassat 26 d'octubre. Un
deis punts que es van establir va ser que el "Preacord" només esdevindria definitiu si
ambdues parts el ratificaven expressament.
En el cas de !'empresa, el Sr. García Soto manifesta que !'empresa té.la intenció que el
"Preacord" s'elevi a definitiu. 1, en el cas de la part social, els representants sindicals
assistents comuniquen que les assemblees de treballadors, tant la realitzada a Aseó
com a Vandellos, han ratificat el preacord. En conseqüéncia, el "preacord" esdevé coma
"Acord per a les empreses col·laboradores de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellos 11.
Així, aquest acte de mediació finalitza AMB AVINEN�A entre les parts.

