
SITUACIÓN ACTUAL DO COMITÉ DE EMPRESA 

 
 

Despois das asembleas da semana pasada, nas que se aprobou por maioría a RPT 
coas matizacións pertinentes, o sindicato CUT decidiu abandonar o comité de 
empresa non aceptando o resultado expresado pola maioría dos traballadores nas 
asembleas. Neste momento, son seis as dimisións comunicadas e teremos que 
esperar a recibir o resto de renuncias, se finalmente se producen. 

Esta decisión, deixa ao comité de empresa nunha situación legalmente complicada. 
Consultadas as asesorías xurídicas dos distintos sindicatos, confírmase que os 
membros do comité que non dimitiron, ao seren minoría pois a CUT ostenta a maioría 
absoluta, non poden tomar decisións nin acordos, só poden abordar asuntos de 
trámite. 

No momento actual é unha enorme irresponsabilidade a decisión tomada por CUT. O 
comité de empresa non pode, por moito que a CUT insista: 

• Informar a RPT 
• Negociar a prórroga ou un novo convenio colectivo. O actual está próximo a 

caducar e a súa caducidade provocaría termos que remitir ao Estatuto dos 
Traballadores 

• Informar dos procesos selectivos dos que están pendentes os compañeiros  
• Deixaron despoboadas comisións e o Consello de Goberno. O comité actual 

non pode nomear substitutos. 

Nun exercicio de responsabilidade, todos os sindicatos (CC.OO, CIG, USO, UGT e 
CUT), malia ter o sindicato CUT a maioría absoluta, acordamos no pasado novembro 
a prórroga do mandato do comité de empresa, dada a importancia dos asuntos que 
estaban en marcha até a resolución do proceso de funcionarización. Convocar unhas 
eleccións, pendentes dunha resposta sobre a funcionarización, non tería ningún 
sentido. En función da resposta da Xunta de Galicia, promoveranse as eleccións no 
ámbito adecuado: como funcionarios e/ou laborais. Temos constancia de que a UDC 
enviará o expediente de RPT á Xunta ao longo desta semana. 

Parécenos lexítimo presentar a dimisión por parte dos membros de calquera sindicato, 
mais abandonar o comité, deste xeito e neste momento, sen quedar en funcións, 
prexudica gravemente a todo o colectivo. 

Nesta situación, os membros restantes do comité de empresa vense incapacitados 
para elaborar o informe da RPT, e por iso trasladan á Xerencia o resultado das 
asembleas: 

Si á RPT con matizacións, xuntando o escrito que o pleno do comité presentou o 30 de 
novembro de 2012 

 


