
    Sector da Administración Autonómica      10/01/2018  

  www.ccoo-autonomica.blogspot.com     Twiter: @CCOOAutonomica 

XUNTANZA COMITÉ CONSELLERÍA TRABALLO E BENESTAR 

- PERSOAL LABORAL TRABALLO E BENESTAR PONTEVEDRA – 
 

Na xuntanza, celebrada o mércores 10 de xaneiro, tratáronse os seguintes asuntos. 

UNIFORMIDADE NOS CENTROS 

En abril do ano pasado o Comité de Empresa presentou denuncia ante a Inspección de Traballo e 
Seguridade Social en relación á falta de entrega dos uniformes nos centros de Política Social. 
Finalmente en decembro do 2017 a Inspección formula dilixencia, “requirindo a empresa para que nos 
centros con contrato para asignación de uniformidade centralizada, tendo en conta de que no ano 
2017 está pendente a adxudicación da entrega desta uniformidade, no momento en que sexa efectiva 
facilítese a documentación á actuante” e “respecto dos centros que están excluídos da entrega de 
uniformidade centralizada, requírese que se proceda á entrega neste ano, segundo o estipulado no 
Anexo I do V Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia."  

Este tema da uniformidade foi tratado xa no seu día coa xefatura territorial e entendemos que hai un 
incumprimento reiterado da normativa por parte da Administración. Oito meses despois da denuncia, 
a inspección dános a razón.  

O uniforme debe entregarse ao persoal en tempo e forma e, por outra banda, deben ser uniformes de 
calidade e conforme ás características do persoal, dando tempo suficiente para a comprobación do 
talle de todos/ as os afectados/ as. Mesmo podería xerarse un documento para facilitar a 
autocomprobación do talle para así mellorar o confort do uniforme.  

RESIDENCIA DE CAMPOLONGO. O ABANDONO APODÉRASE DO CENTRO. 

Efectivamente, esta residencia non ten nin sequera unha dirección máis que de forma esporádica. Este 
Nadal tampouco estaban en activo a traballadora social nin o médico e non se cubriron incidencias, o 
que provocou falta de persoal no departamento de auxiliares de enfermería. Tampouco funcionou un 
dos dous únicos ascensores.  

A operatividade da residencia  quedou en mans dos poucos traballadores/as que compoñían a xa de 
por si escasa plantilla, que tirando de vocación e sobreesforzo, dobrando quendas e sacrificando os 
días de descanso que lles corresponderían -tan valorados nestas datas-, puxeron todo o seu empeño en 
dar os servizos mínimos aos residentes, aínda sen os medios necesarios. A pesar de que as súas 
maxestades os Reis Magos visitaron a residencia (ningún responsable do centro estaba para recibilos) 
non puideron remediar coa súa maxia o abandono ao que os responsables da Consellería de Política 
Social ten sometidos aos que aquí residen e traballan. 

O persoal de atención directa está en mínimos, a residencia non soporta o actual volume de residentes 
dependentes. Entendemos que deben cubrirse as necesidades de persoal cunha contratación especial 
por acúmulo de tarefas de forma inmediata en tanto non se incremente o  persoal e se adecúen  as 
instalacions . O comité de empresa solicitará unha reunión urxente coa xefa territorial para tratar este 
asunto. 

CARTELEIRAS 

Proximamente procederase ao nomeamento de representantes das/os traballadoras/es na Comisión 
para ou Estudo da Organización do Traballo e o equilibrio das carteleiras. A organización do traballo 
(competencia da Administración) non pode comprometer os dereitos que ten o persoal. 

CRAPD VIGO  

Dado que non se contempla a ampliación de prazo para os efectos de gozar os asuntos propios por 
parte do persoal e que por outra banda tampouco se contemplan novas contratacións, a dirección do 
centro estende os mínimos do fin de semana a todos os días da semana, o que leva a unha situación 
extrema. O problema debe ser solucionado e será tamén tratado na reunión que, de maneira urxente, 
pedirase coa xefa territorial. 

En relación aos problemas xurdidos con respecto á limpeza da cámara frigorífica da residencia 
asistida CRAPD I de Vigo, entendemos que as funcións están claramente delimitadas e o asunto 
será rapidamente solucionado. 


