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Vigo, a 21 de Xuño do 2019 
 

A Dirección, aproveitou esta negociación co AGA para introducir a súa pretensión de fai tempo 
que non é outra que as persoas traballadoras roten entre postos, pero esta vez de carácter 
obrigatorio para toda a plantilla. Dende un punto de vista da saúde laboral e de romper a 
monotonía dun único posto, pode entenderse como algo positivo, sempre e cando as rotacións 
que se realicen, sexan entre postos onde realmente existan diferenzas entre posturas a nivel 
ergonómico, e a manipulación de maquinas de aperte.  
 

En Montaxe, onde case o 99,99% dos postos teñen maquinas de aperte, vai ser moi difícil que 
exista unha mellora real nos movementos repetitivos e a manipulación de maquinas de aperte. A 
solución para evitar enfermidades profesionais (que a empresa nunca recoñece), pasa non so 
por rotar como piden algúns, senón por reducir as cargas de traballo, e aumentar o tempo de 
recuperación de fatiga postural e física en cada operación e incrementando as pausas. 
 

As rotacións obrigatorias que pretende realizar a empresa coa conivencia do servizo 
prevención, busca a rotación entre 4 postos de traballo na mesma xornada. Ata aí todo pode 
resultar atractivo sobre todo para aqueles traballadores que están en postos moi penalizados 
ergonómicamente e de carga de traballo. Pero tamén buscan polivalencias gratuítas. 
 

Dende a CUT entendemos que non se pode seguir pedindo por parte dos que están nesa 
comisión de seguimento a rotación, e non pedir que se erradiquen os postos con cargas de 
traballo irrealizables, e postos que ergonómicamente sexan penosos, porque a propia lei 
establece que deben ser corrixidos. Repartir entre todos e mais cómodo, claro!, pero co tempo 
en lugar de ter 1 enfermo, vas a ter 4, de aí que deban ser corrixidos os postos de traballo.  
 

Outra das cuestións que deben ter en conta no ámbito social, se un traballador ten que rotar cun 
posto de baixo caixa que contempla EPIS como gafas e gorro, con outro quen non os leva, que 
tempo utiliza para coller os EPIS?, e para trocar as súas pertenzas de posto?, e o desprazamento 
entre postos?... no seu tempo de descanso?, diso non se fala nada. Nos escasos minutos de 
descanso que temos a empresa quere que tamén fagamos todo iso. 
 

Sen esquecer que si un traballador ten formación e realiza en 4 postos debera ser 
recompensado economicamente, así establecese no referencial de competencias e categorías, 
ao tempo que veremos si finalmente as rotacións se respectan, ou imos a ser utilizados como 
marionetas ao antollo do RU, para cubrir ausencias do taller, OLLO!. E as persoas limitadas?. 
Reiteramos que este tema e outros non poden ser tratados nunha comisión excluínte deixando 
fora  a CUT, xa que é competencia de todo o Comité de Empresa, ou quizais por iso se trata na 
mesma. As rotacións obrigatorias son Modificacións Substanciais das condicións de 
traballo e deben levar aparellado un proceso especifico de negociación!. 

 




