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XUNTANZA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE MELLORA

DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO NA E.P. SEAGA E 1ª XUNTANZA DA

MESA DE DIÁLOGO

O luns 17 de setembro tivo lugar a constitución da Comisión de Seguimento contemplada no

Acordo para  a  mellora  das  condicións  de  traballo  na  Empresa  SEAGA  que foi  asinado  en

outubro do ano pasado. A pesar da tardanza, desde  CCOO trataremos de que a Comisión

funcione e sexa operativa, propoñendo medidas concretas e posibles solucións aos problemas

que afectan aos traballadores e traballadoras de SEAGA. Con seriedade e firmeza e tamén con

insistencia.

Na  reunión  sobre  a  Comisión  de  Seguimento celebrada  hoxe  ás  10:00  horas  no  Centro

Empresarial do Polígono do Tambre comentarvos o seguinte:

- Quedou constituída a Comisión de Seguimento do Acordo de Condicións de Traballo

asinado en outubro de 2017. Por parte de  CCOO asistirá Enrique Álvarez Pérez e un

asesor,  comezarase a traballar sobre Permisos e Licenzas.  De entrada a posición de

CCOO é clara.  Coller  os  aspectos  transversais  do réxime de permisos  e licenzas  da

Xunta e matizar cando sexa necesario algunha cuestión, en función das peculiaridades

da Empresa.

- Quedou fixada a seguinte reunión para o 2 de outubro.

En relación á reunión sobre a  Mesa de Diálogo celebrada tamén hoxe ás 10:15 horas no

Centro Empresarial do Polígono do Tambre tratáronse os seguintes temas:

- Quedou constituída a Mesa de Diálogo.

- No  apartado  de  resumen  de  contactos  realizados  e  previstos  con  respecto  á

restruturación do SPDCIF, o Xerente informou que a intención de Función Pública é

crear as prazas no SPDCIF a través do Decreto e de que SEAGA non teña incendios o

ano 2019. Neste mesmo apartado repetiunos novamente que a valoración dos méritos

en SEAGA para que puntúen no Decreto vai ser obxecto de negociación no ámbito de

Función Pública e non no ámbito da empresa SEAGA, S.A. Comentou que no día 18

inícianse as negociacións sobre unha posible modificación do Decreto de Listas na que

se tratará tamén a cuestión sobre a puntuación do traballo en SEAGA para as listas da

Xunta entre Función Pública e as OOSS.
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- No apartado de plantexamento inicial do persoal contratado para prevención e defensa

contra incendios forestais dende a empresa sinalan que a modificación dos contratos

do  persoal  de  incendios  non  é  tan  substancial,  e  ten  que  ser  tratado  técnica  e

xuridicamente.  Se  todo  transcorre  polas  canles  normais,  a  principios  de  novembro

farase a interrupción do contrato como todos os anos (este contrato está en vigor e

existe unha relación laboral que sigue vixente, que se poderá cambiar de ser necesaria

mediante a correspondente negociación, cambiando o complemento de singularidade

por  outro  complemento  correspondente,...).  Para  CCOO  vale  calquera  solución

xuridicamente viable, pero a decisión que se tome ten que ser garantista cos dereitos

adquiridos dos traballadores.

- Con  respecto  aos  problemas  pola  interpretación  do  IRDI  en  Coruña,  pendente  de

concretar co Técnico Provincial a mesma provincia.

- Acadouse acordo coa empresa de poder ceder as horas sindicais dun delegado a outro

dentro dun mesmo Comité de Empresa.

- Na anterior xuntanza celebrada o día 4 de setembro, desde  CCOO fixemos fincapé e

esiximos o cumprimento do establecido na Lei de Orzamentos do Estado no referido á

xornada máxima anual e lembrámoslle ao Xerente que se trataba de normativa básica

e, por conseguinte,  de obrigado cumprimento.  Na xuntanza de hoxe esiximos unha

contestación por parte da Empresa. A resposta foi que: Con data do 1 de outubro de

2018 comezarase a aplicar a Disposición Adicional 144ª da  Lei 6/2018 do 3 de Xullo, de

Orzamentos Xerais do Estado de tal xeito que se sairá media hora antes ata final deste

ano 2018. Dende  CCOO pedímoslle  á  empresa  que durante  o mes  de outubro nos

presentase unha nova proposta de quendas coa aplicación desta Disposición e poder

facer as correspondentes alegación de ser necesario. Ademais, tamén lle lembramos ao

Xerente que xa pasara algún tempo desde a entrada en vigor desta Disposición e que

polo  tanto  cómpre  calcular  os  días  de  compensación  que  se  lle  deben  a  cada

traballador.  Con  respecto  ao  tempo  pasado  dende  a  aplicación  desta  disposición

Quedamos  pendentes  dos  días  de  compensación  que  nos  corresponde  a  cada

traballador para as seguintes xuntanzas.

- Por último fíxose entrega dun listado de encomendas por cada provincia por parte da

empresa.

Seguiremos informando dos pasos que se vaian dando en cada unha das reunións.


