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La Inspecció de Treball manté
oberta la investigació de les
irregularitats a Le Porc Gourmet i
les falses cooperatives que hi
treballen
L'escorxador osonenc ha rescindit el contracte amb la falsa cooperativa Clavial
després que els treballadors tombessin a l'assemblea de divendres una
proposta de la direcció de l'empresa

Reunió improvisada de treballadors a l'aparcament de Le Porc Gourmet, diumenge al matí, després que no
se'ls deixés entrar si no firmaven un canvi de cooperativa

La Inspecció de Treball de la Generalitat manté oberta la investigació de les irregularitats en l'àmbit
de la contractació laboral a l'escorxador de Santa Eugènia de Berga Le Porc Gourmet, propietat
del Grupo Jorge aragonès, i les falses cooperatives que hi treballen. La investigació s'ha reprès
aquesta setmana després de l'assemblea de treballadors de Clavial de divendres passat al
pavelló del Club Patí Vic. En aquesta assemblea, contra tot pronòstic, els treballadors van votar en
contra pràcticament per unanimitat de la proposta del consell rector de Clavial per mantenir-se
sota el règim d'autònoms, contravenint a la decisió prèvia d'una altra assemblea del 16 de
desembre passat que els treballadors havien aprovat que a partir de l'1 d'abril passarien a
cotitzar sota el règim general de la Seguretat Social, tal com estableix la modificació de la Llei de
Cooperatives per a determinades societats d'aquest tipus. La decisió de l'assemblea de
treballadors de divendres va provocar a principis d'aquesta setmana la rescissió automàtica del
contracte entre Le Porc Gourmet i Clavial.
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De fet, el mateix diumenge a la matinada, la seguretat de l'escorxador ja va impedir l'accés a
l'empresa als treballadors de Clavial. Només els deixaven entrar, segons han explicat fonts de
Càrnies en Lluita, si firmaven en aquell mateix moment la seva alta en una altra falsa cooperativa
vinculada, segons les mateixes fonts, a un conegut empresari del sector carni de la comarca
d'Osona. El mateix dilluns, en declaracions a El 9 TV, (http://el9nou.cat/video/le-porc-gourmetassegura-que-compleix-la-nova-llei-de-cooperatives/) l'advocat Francesc Sànchez, com a
portaveu del Grupo Jorge, reconeixia com a «legítima» la decisió dels treballadors de Clavial, però
afegia que ells ja havien advertit que si una cooperativa optava per un règim diferent al que
havien treballat fins aleshores «nosaltre rescindiríem el contracte automàticament». Segons Càrnies
en Lluita, les declaracions de Sànchez venen a confirmar les seves denúncies d'«ingerència
barroera» de Le Porc Gourmet en els afers de les falses cooperatives que operen en
l'escorxador. Aquests i alguns altres aspectes són els que s'estan investigant des de la Inspecció
de Treball.
Càrnies en Lluita insinua un frau «multimilionari» a la Seguretat Social
Segons Càrnies en Lluita, el fet que el Grupo Jorge reconegui públicament que la decisió de
rescindir el contracte de serveis amb Clavial és degut al fet que els treballadors volien millorar
les seves condicions laborals passant a cotitzar pel règim general de la Seguretat Social
demostraria que Le Porc Gourmet ha estat utilitzant la suposada cooperativa, «com es sol fer
amb d'altres», com a simple mecanisme «per defraudar cada any a les arques de la Seguretat
Social quantitats multimilionàries de cotitzacions, en perjudici de tota la ciutadania».

Votació pràcticament unànime dels treballadors de Clavial a l'assemblea de divendres contra les propostes de
la direcció de l'empresa Foto: Càrnies en Lluita

En aquest moment Càrnies en Lluita té confirmat que hi ha una quarantena de persones que
s'han quedat al carrer en no haver volgut firmar el canvi de Clavial a la nova cooperativa. Una
circumstància similar a la que es va donar fa uns mesos, entre TAIC -una de les falses
cooperatives històriques del sector- i Auga, una cooperativa gallega que, segons Càrnies en Lluita,
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el Grupo Jorge hauria intentant utilitzar per saltar-se les prerrogatives de la nova llei catalana
(http://www.elsetembre.cat/noticia/340/treballadors/le/porc/gourmet/denuncien/empresa/sentirse/coaccionats/perque/es/passin/falsa/cooperativa/gallega) de cooperatives.
L'advocat del Grupo Jorge, un dels investigats per la presumpta trama del 3%
Aquesta setmana ha aparegut un actor nou en tot el colobrot de les càrnies d'Osona i la seva
relació amb les falses cooperatives. Es tracta de l'advocat Francesc Sànchez, que ha intervingut
públicament en la seva condició de portaveu del Grupo Jorge. Sànchez ja tenia una dimensió
pública com a exresponsable de règim intern de l'antiga Convergència abans que es reconvertís
al PDeCAT. També és una de les tres persones que el jutjat del Vendrell que instrueix el cas de
les presumptes comissions il·legals de constructores a Convergència ha citat per declarar en
condició d'investigats https://www.elnacional.cat/ca/politica/jutge-cdc-citacio-comissions(
ilegals_259251_102.html) el pròxim dijous 3 de maig.
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