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Foi durante a negociación do ERE-ERTE 16-18 (SIT-FSI, UGT e CCOO) que ademais de incrementar 
medidas de flexibilidade( que aínda permanecen), cando nesta fábrica se lle abriu a porta a creación dun 
Centro Especial de Emprego (CEE) xestionado pola empresa Ilunion. Daquela xa explicamos o que 
estaba a suceder con esta empresa do grupo ONCE noutras plantas do sector e RECLAMAMOS UN CEE 
de PSA como o que tiñan e teñen en  Stellantis Madrid ( titularidade da empresa, onde se recolocan as 
persoas limitadas ou con enfermidades crónicas producidas polos movementos repetitivos) .  

Fomos acusados de tremendistas, negacionistas, de sembrar os campos con sal.. e se nos dixo por parte 
doutras organizacións que mentiamos e que non tiñamos nin idea, algo que se está convertendo en 
rutina, (quizais pola proximidade das eleccións sindicais). Que a empresa non podía crear un CEE propio.. 
por iso daban a benvida a Ilunion, animando a que “voluntariamente as persoas limitadas” se fosen. Alí. 

Quedamos sos na nosa reivindicación. Pero parece que agora alguén está a darse conta da trampa. 

Pola nosa banda todo o que implique conseguir melloras para as persoas traballadoras e prioritario e a 
pesares dos habituais insultos, non temos reparo en tender a nosa man para facer máis forza cunha 
reivindicación conxunta si así o consideran e antepoñen as necesidades das persoas ás da  empresa.  

O que se dicía no 2016... 
O que se di no 2022... 

Nunca é tarde para rectificar! Aínda que a vosa sexa unha medida populista impulsada pola 
proximidade da campaña electoral, benvidos ás posturas da CUT. Reclamemos, xuntos, a 
creación dun Centro Especial de Emprego propio para acoller ás persoas limitadas. 

 

Centro Especial de emprego. CEE ilunion 
O tempo nos da a razón, e algún que esquenzeu o que opinaba 
sobre el, tamén nos da agora a razón. Xa non somos míntirosos ? 

 


