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La COS demana la dimissió d'un
membre del comitè d'Esfosa
perquè alhora forma part de la
direcció de l'empresa
Xavier Roca Turull és un dels dos membres d'UGT al comitè i des de gener
d'aquest any també és un dels tres apoderats de la direcció de l'escorxador

Pancartes a l'acampada reivindicativa davant d'Esfosa el juny de 2016 | Dolors Pena

El comitè d'empresa de l'escorxador Esfosa, de Vic, ha demanat públicament la dimissió aquest
dimecres d'un dels membres del comitè, en concret de Xavier Roca Turull, que hi és en
representació de la UGT. El motiu és el que consideren incompatibilitat entre formar part del
comitè d'empresa i alhora sigui formalment un dels apoderats de l'empresa, segons consta en el
Registre Mercantil des del 4 de gener passat. Pocs dies abans, pel desembre, Roca havia firmat
l'acomiadament de quatre persones treballadores de l'escorxador. Com a sindicat la COS
considera que Roca «no pot ser als dos llocs a la vegada» i per això en demanen la dimissió com a
membre del comitè d'empresa. I acaben amb un concloent «No cedirem ni un espai a la patronal
ni als sindicats grocs!».
El nomenament de Roca es va publicar al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) el 4 de
gener passat, junt amb els d'Emma González Vilarrasa i de Josep Amils Capdevila. Tots tres
havien estat nomenats apoderats el 21 de desembre anterior. Actualment al Registre Mercantil hi
consten com a membres de la direcció d'Esfosa Joan Josep Piñol Puyo, que és el president del
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consell d'administració; en el qual l'acompanyen Jordi Antoni Costa Cerezuela, Ramon Baucells
Soler, Agustí Subirats Solozábal i Gil Castañé Sales, com a consellers. També hi consten, però,
com a apoderats les tres persones nomenades el 21 de desembre, segons consta en el butlletí
del Registre Mercantil de 4 de gener, i també Francisco Sorolla Soro, que alhora és el gerent de
l'empresa. En l'historial de càrrecs orgànics també hi figura Josep Ramisa Salada, que havia estat
un dels caps visibles de l'escorxador vigatà, però que en data de 20 de desembre de 2017 va
cessar com a membre del consell d'administraicó de l'empresa.
La COS ostenta la majoria al comitè d'empresa d'Esfosa, després que en les eleccions sindicals
del 4 d'octubre passat obtinguessin cinc dels nou delegats en joc. La COS repetia doncs victòria
després de que en les eleccions anteriors de 2014 hagués irromput amb molta força al comitè
d'Esfosa amb sis dels nou delegats sindicals. A partir d'aleshores precisament havia estat quan
s'havia començat un període de lluita sindical que va culminar amb la vaga de dos dies del 29 i el
30 de març de 2016, la posterior acampada al davant de l'escorxador de l'estiu d'aquell any i una
paulatina millora en les condicions laborals de les persones que hi treballen. Les eleccions
sindicals de 2018 presentaven una diferència respecte les anteriors, ja que el personal d'oficines
passava de tenir una a dues persones representades al comitè. Totes dues són de la UGT, les
úniques que aquest sindicat va obtenir en aquestes eleccions d'octubre de 2018.
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