
 
 

EERRTTEE  eenn  BBoosscchh,,  rreeuunniióónn  88  ddee  ffeebbrreeiirroo  
  
HHooxxee  mmaannttiivveemmooss  uunnhhaa  nnoovvaa  rreeuunniióónn  ddee  nneeggoocciiaacciióónn  nnaa  qquuee  aa  eemmpprreessaa  ttrraassllaaddoouu    aass  sseegguuiinntteess  ccuueessttiióónnss::  

••  DDuurraacciióónn  ddoo  EERRTTEE::  aa  eemmpprreessaa  rreeiitteerraa  aa  ssúúaa  pprrooppoossttaa  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn  oo  3311  ddee  xxuulllloo  ddee  22001199..  NNoonn  
ccoonnssiiddeerraann  vviiaabbllee  rreedduucciirr  eessttee  pprraazzoo,,  xxaa  qquuee  ttaamméénn  ddeebbeenn  tteerr  eenn  ccoonnttaa  aa  bbaaiixxaaddaa  hhaabbiittuuaall  qquuee  ooss  
sseerrvviizzooss  tteeññeenn  nnoo  mmeessmmoo  ppeerrííooddoo  ee  rreexxeeiittaann  aa  pprrooppoossttaa  ddoo  CCoommiittéé  ddee  rreedduucciilloo  ppoolloo  mmeennooss  uunn  mmeess,,  
aattaa  oo  3300  ddee  xxuuññoo;;  ttaall  ee  ccoommoo  ssee  ffaallaarraa  nnaass    aasseemmbblleeaass..  

••  NNoo  sseerrvviizzooss  ddee  PPrroovviissiióónn  ee  RReeccllaammaacciióónnss  eexxpplliiccaann  qquuee  aaíínnddaa  nnoonn  ddiissppooññeenn  dduunnhhaa  vviissttaa  ddeeffiinniittiivvaa  
ppoorr  ppaarrttee  ddoo  cclliieennttee  ppoolloo  qquuee  nnoonn  ppooddeenn,,  nneessttee  mmoommeennttoo,,  aappoorrttaarr  nnoovvaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  aass  
mmeeddiiddaass  nneesstteess  sseerrvviizzooss..  IInnddiiccaann  qquuee  oo  lluunnss  aaggaarrddaann  tteerr  ttooddaa  aa  iinnffoorrmmaacciióónn..  

••  OOnnttee  ppuubblliiccoouussee  uunn  ffoorrmmuullaarriioo  ppaarraa  oo  ppeerrssooaall  ddee  HHDD,,  ssoolliicciittaannddoo  vvoolluunnttaarriiooss  ee  vvoolluunnttaarriiaass  ppaarraa  
ppeerrííooddooss  ddee  ssuussppeennssiióónn  ddee  1155  ddííaass,,  11  mmeess  oouu  22  mmeesseess..  EEssttee  ffoorrmmuullaarriioo  eessttaarráá  aabbeerrttoo  aattaa  oo  lluunnss  1111  
ddee  ffeebbrreeiirroo  ááss  1100::0000  hhoorraass..    

DDee  nnoonn  ccuubbrriirr  aass  nneecceessiiddaaddeess  ccooaa  vvoolluunnttaarriieeddaaddee,,  ppllaanniiffiiccaarraannssee  aass  ssuussppeennssiióónnss  nneecceessaarriiaass  nnooss  
ddiissttiinnttooss  ddeeppaarrttaammeennttooss,,  eenn  bbaassee  aaooss  ccrriitteerriiooss  ddee::  pprroodduuttiivviiddaaddee,,  sseegguunnddoo  ooss  KKPPII’’ss  ddoo  sseerrvviizzoo  nnooss  
mmeesseess  ddee  xxuuññoo  aa  ddeecceemmbbrroo  ddee  22001188,,  ee  xxoorrnnaaddaa..  AA  eemmpprreessaa  iinnddiiccaa  qquuee  rreeccoollllee  aa  pprrooppoossttaa  ttrraassllaaddaaddaa  
ppoolloo  CCoommiittéé  ppaarraa  iinntteennttaarr  aaffeeccttaarr  oo  mmeennooss  ppoossiibbllee  aaoo  ppeerrssooaall  ccoonn  xxoorrnnaaddaass  mmááiiss  bbaaiixxaass,,  ppeerroo  oo  
pprriimmeeiirroo  ccrriitteerriioo  sseemmpprree  sseerráá    ppoorr  pprroodduuttiivviiddaaddee..  

••  OO  ppeerrssooaall  vvoolluunnttaarriioo,,  nnoo  ccaassoo  ddee  qquuee  aa  ccaarrggaa  ddee  ttrraabbaalllloo  ccoonnttiinnúúee  eenn  ddeesscceennssoo  ee  ssee  tteeññaa  qquuee  vvaalloorraarr  
uunn  ppoossiibbllee  EERREE  ddee  eexxttiinncciióónn,,  sseerrííaann  ooss  úúllttiimmooss  aaffeeccttaaddooss..  

••  BBoollssaa  ddee  eemmpprreeggoo::  mmaanniiffeessttaann  aa  ssúúaa  iinntteenncciióónn  ddee  vvoollvveerr  aa  ccoonnttrraattaarr  aaoo  ppeerrssooaall  ddeessppeeddiiddoo  ddee  EETTTT  
ppeerroo  nnoonn  aa  ttooddoo..  NNaa  vviinnddeeiirraa  rreeuunniióónn  rreemmiittiirráánn  ooss  ccrriitteerriiooss  qquuee  ccoonnssiiddeerraann  ppaarraa  qquuee  ssee  iinnccllúúaann  nnaa  
bboollssaa..  IIrrííaann  rreeiinnccoorrppoorraannddoo  ppeerrssooaall  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  aa  ccaarrggaa  ddee  ttrraabbaalllloo  oo  ppeerrmmiittaa  eenn  ffuunncciióónn  ddoo  
ddeesseemmppeeññoo  qquuee  ttiiññaann  nnoo  sseerrvviizzoo....  AAllggoo  ccoo  qquuee  mmaanniiffeessttaammooss  aa  nnooss  aabbssoolluuttaa  ddiissccrreeppaanncciiaa..  

••  SSoobbrree  aass  ccuueessttiióónnss  ddee  ccoommpplleemmeennttooss  ppaarraa  oo  ppeerrssooaall  aaffeeccttaaddoo  ppoollaass  ssuussppeennssiióónn,,  aassíí  ccoommoo  mmaanntteerr  
ddííaass  ddee  vvaaccaacciióónnss  ee  aa  pprroorrrraattaa  ddee  ppaaggaass  eexxttrraass  rreeiitteerraann  qquuee,,  ddee  eennttrraaddaa,,  nnoonn  sseerrííaa  aassuummiibbllee  ppoorr  
ppaarrttee  ddaa  eemmpprreessaa,,  ppeerroo  qquuee  vvoollvveerráánn  aa  vvaalloorraalloo  uunnhhaa  vveezz  tteeññaann  uunnhhaa  vviissttaa  ccuuaannttiiffiiccaaddaa  ddaa  
aaffeeccttaacciióónn..      

PPoorr  ppaarrttee  ddoo  CCoommiittéé  nnoonn  vveemmooss  aavvaanncceess  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss      nnaa  nneeggoocciiaacciióónn  ee    rreeiivviinnddiiccaammooss    aa  nnoossaa  ppoossttuurraa..  OOss  
ttrraabbaallllaaddoorreess  ee  ttrraabbaallllaaddoorraass  nnoonn  ppooddeemmooss  sseerr  ooss  úúnniiccooss  qquuee  aassuummaammooss  aass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  eeccoonnóómmiiccaass  
ddeessttaa  ssiittuuaacciióónn..  SSee  aa  eemmpprreessaa  ccoonnttiinnúúaa  sseenn  mmooddiiffiiccaarr  aa  ssúúaa  ppoossttuurraa  vveemmooss  mmooii  ddiiffíícciill  ppooddeerr  cchheeggaarr  aa  
aaccoorrddoo..  AA  pprróóxxiimmaa  rreeuunniióónn  sseerráá  oo  lluunnss  1111  ddee  ffeebbrreeiirroo  ááss  1133::0000  hhoorraass..  
  
CCoonnttaammooss  ccoonn  ffaacceerr  nnoovvaass  aasseemmbblleeaass  eenn  VVgg11  oo  mmaarrtteess  1122  ddee  ffeebbrreeiirroo  ee  eenn  VVgg33..11  oo  mméérrccoorreess  1133  ddee  
ffeebbrreeiirroo,,  iinnffoorrmmaarreemmooss  ddee  hhoorraass  ee  ssaallaass  nnoo  pprróóxxiimmoo  ccoommuunniiccaaddoo..  
  

Vigo, 8 de febreiro de 2019 


