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Pleno do Comité Nº 31 – 2 de febreiro de 2018
1.- Actas: Apróbanse as actas 29 (coas modificacións propostas pola CIG) e 30 (coas modificacións propostas pola CIG e por AST).
2.- Comisións: Celebrouse unha reunión con RRHH o 22 de xaneiro na que se falou das seguintes cuestións en relación ao calendario das vacacións:
•

Confección de calendarios en unidades interprovinciais.

•

Sobre a posibilidade de comezar as vacacións en domingo ou festivo, a empresa segue insistindo en que non é posible esta opción, a pesares de que no CEV non se recolle esta imposibilidade como si acontecía en convenios anteriores. Non deixa outra opción que a vía
xudicial.

•

Modificación das porcentaxes nalgúns departamentos como CTNC, Coordinación de EECC...

•

Aplicación dos grupos rotativos coa confección de grupos baleiros en unidades con menos de
4 traballadores. Dende a CIG entendemos que a rotación de grupos baleiros como quere a
empresa fai que non se cumpra o convenio, que establece que a preferencia debe ser rotativa e equitativa, e a rotación de grupos baleiros fai que non sexa equitativa.

Na mesma reunión a empresa avanzou que o grupo de CAOL Frío da Coruña cambiaría de actividade, pasando a facer outra de “gran valor para a empresa”. De novo bota man das reestruturacións para cambiarlle as actividades a un grupo sen aportar datos que avalen a necesidade
de aplicar estes cambios.
Con data 26 de xaneiro recibimos no Comité un escrito de RRHH coa notificación de reestruturación para as 11 compañeiras do grupo, anunciando que terá efectividade o 26 de febreiro, e
estarán afectadas por unha modificación substancial de condicións de traballo ao engadirlle
unha quenda europea.
O Comité enviará escrito rexeitando a reestruturación e reiterando a falta de datos e información que xustifiquen o cambio de actividade.
3.- Varios: Sobre os escritos de entrada chegaron: escrito de CCOO informando dun cambio de
delegado do Comité, reestruturación organizativa para o grupo de CAOL Frío, libro provisional
de traslados e cambios de acoplamento, quendas de marzo, informe trimestral das contratas e
cambio nas porcentaxes de vacacións dalgún departamento.

Próxima Permanente: Venres 16 de febreiro
Próximo Pleno do Comité: Venres 2 de marzo.

www.cigtelefonica.com

www.galizacig.gal

