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RESULTADOS ELECCIÓNS SINDICAIS  
EMPRESA DE SERVICIOS AGRARIOS S. A. (SEAGA) 

 

Celebradas, o día 31 de xullo de 2018, as eleccións sindicais na Empresa de Servicios Agrarios S.A. (SEAGA), as que 
estaban chamados a participar mais de 450 traballadores/as para elixir ós 36 membros dos comités de empresa, nas 
provincias de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, os resultados acadados son os reflectidos nesta táboa:   

  
Sindicato 2014 2018  

 CORUÑA LUGO OURENSE 
PONTEV

EDRA 
TOTAL 

 
CORUÑA 

 
LUGO* 

 
OURENSE 

 
PONTEVEDRA 

 
TOTAL 

 
dif 

CCOO 1 0 2 2 5 2 1 3 2 8 +3 
UGT 2 4 1 1 8 0 1 0 0 1 -7 
CIG 5 5 6 6 22 7 7 6 7 27 +5 
CSIF 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 
TOT/DEL 9 9 9 9 36 9 9 9 9 36  

(*) CCOO so puido presentar candidatura no colexio de Técnicos. 

 

Logo dos resultados acadados, desde CCOO queremos:    
 

1.- Facerlle un recoñecemento público os nosos candidatos/as polo seu compromiso e confianza, que nunha 
situación nada doada, fixeron posible primeiro, que puidesemos presentarnos e en segundo termo, coa súa 
aposta decidida contribuíron a que sigamos incrementado a representación tamén nesta empresa.   
 
2.- Agradecerlle a todo o persoal de SEAGA a súa participación neste proceso electoral, e de xeito moi 
particular ós/ás que votaron ás candidaturas de CCOO.  
 
3.- Destacar o crecemento na representación de CCOO, que pasa de 5 a 8 delegados/as, acadando un 28% da 
representación total, o que supón o recoñecemento a unha acción sindical coherente, persistente e con 
capacidade de resolver problemas, apostando pola negociación e non só pola confrontación.   
 
4.- Constatar que a política de terra queimada, practicada nos últimos 8 anos por unha organización, segue contando 
con moito apoio, aínda que lonxe de resolver os problemas reais dos traballadores/as, siga optando por 
xudicializar todo, convertendo ao persoal que segue os seus ditados en recens das decisións dos xuices, en vez de 
apostar pola negociación e a presión, que son os eixos naturais de toda organización sindical, seria e útil. 

 
5.- Recordar que unha vez decidida democraticamente a representación legal dos traballadores/as de SEAGA, 
sigue quedando por diante un traballo importante que facer como é: a consolidación do emprego, a adhesión 
ao convenio único do persoal da Xunta de Galicia, a regulación das listas de contratacións, a saúde laboral, a 
formación, etc., para o que se necesitará a contribución de todos/as. 
 
6.- Reiterar que, co respaldo recibido, estaremos a disposición dos traballadores/as de SEAGA para desenvolver 
en positivo unha acción sindical coherente, perseverante e prepositiva, en consonancia co que diciamos no 
programa electoral.  
 
Por último, desde CCOO mantemos os mesmos compromisos cos que nos presentamos a este proceso 
electoral, e coa forza sindical que nos deron os traballadores/as nas urnas, impulsaremos aquelas melloras 
necesarias para seguir acadando bos acordos para o conxunto do persoal de SEAGA, e intentaremos xestionar 
tamén aquelas outras reivindicacións especificas e puntuais que se vaian planteando. 

 


