
Que a nosa empresa 
cambiou moito nos 
últimos anos non é 
dende logo ningún 
segredo. Ultimamente 
pasan cousas que non 
teñen cabida no ima-

xinario colectivo do noso plantel. Cambiou 
tanto que algunhas veces ata semella que tra-
ballamos nunha axencia de márketing.  

Dicimos isto porque Navantia vende as novas 
incorporacións unha imaxe de empresa res-
pectuosa das boas condicións laborais.  

Cal é a realidade? Coma dicíamos: puro már-
keting. Motivos para afirmar isto hai moitos. 
Pero como mostra aí vai outro botón: 

O mes de xuño, un traballador denunciou que 
non se lle pagara o salario mentres estivo de 
baixa por unha IT. Arredor de unha semana. 
Se fose un mes, non cobraría nada. 

Por desgraza así o contempla a lei. Se estás 
de baixa por IT por doenza común, pero 
tes menos de 180 días cotizados nos últi-
mos 5 anos, non tes dereito a prestación 
da Seguridade Social. Non é algo moi habi-
tual, pero no colectivo júnior de novos ingre-
sos poderían darse máis casos coma este. 
Xente que vén de rematar os seus estudos e 
nunca traballou con anterioridade. 

Por convenio (art. 37), Navantia está obri-
gada a complementar a prestación ata o 
100%. Pero como non hai prestación que 
complementar, xa que a Seguridade non 
recoñece ese dereito, Navantia non paga 
nada.  

E será todo moi legal. Sindicalmente é 
unha barbaridade. Non o debemos permitir. 
Navantia escatima uns centos de euros en 
salarios. Iso si, para auténticas caralladas, 
cartos os que fagan falta. Co custe dos car-
teis de 6x4 metros de "Conéctate al cam-
bio" pagabamos varios casos coma este. 

De seguro que na longa historia desta em-
presa non é a primeira vez que ocorre isto.  

Outro exemplo: No nadal de 1999, os 
aprendices que ingresaran o 21 decembro 
non tiñan ningún día de vacacións xerado e 
a dirección pretendía que quedaran a traba-
llar. Marcharon de vacacións co resto do 
persoal sen sufrir merma ningunha no seu 
salario. 

Por que antes non ocorrían estas cousas? 
Para a CGT isto é outro síntoma da perda 
de poder sindical fronte as empresas. Estas 
cousas non ocorrían porque non se atreví-
an. Tiñan medo á resposta dos traballado-
res.  
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Consultas de RRHH 

Esta semana xa quedou habilitada a opción de saldos 
de vacacións pendentes, txt, etc. no Periscopio. 

Positivo, aínda que parece mentira que sexa un sin-
dicato o que lle teña que andar dicindo estas cousas 
á empresa.  

Agora falta que faga o mesmo coa nómina e os certi-
ficados do IRPF, e que poña os medios para que os 
compañeir@s de man de obra poidan acceder á in-
formación. 

Serían uns cartos mellor gastados que en colgar pan-
cartas pola factoría. 
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Contacta connosco: 
 

Teléfono Interior: 1213 
Telf. Exterior: 981 33 12 13 

Telf. Móbil: 623 044 900 
 

cgt.fe@navantia.es 
naval.ferrolterra@cgtgalicia.org 

 

Séguenos e comparte info nas RRSS: 

Horas sindicais de agosto 

Prazas de operarios-empregados sénior 
O traballo de revisión das reclamacións está na recta 
final. Unha vez rematado, o seguinte paso será publi-
car as listas definitivas.  

Hai dúas posibilidades:  

1) Publicar á vez as listas definitivas e as datas 
dos exames.  

2) Publicar primeiro as listas definitivas e máis 
tarde as datas dos exames.  

A CGT inclínase pola segunda opción, por considerar 
que o máis importante é que os inscrit@s nas pra-
zas saiban canto antes se están admitid@s a exa-
me ou non. Cando haxa unhas listas definitivas, a 
súa publicación no debería demorarse en espera de 
cerrar os aspectos organizativos dos exames. A infor-
mación sobre os exames pode publicarse a posteriori.  

Por outra banda, Navantia segue dando mostras do 
seu desprezo polos traballador@s que aspiran a en-
trar: pretende facer tódolos exames o mesmo día.  

A CGT xa plantexou que Navantia debe organizar os 
exames de xeito que garanta que as persoas admiti-
das en varias profesións poidan presentarse a elas.  

Sería unha auténtica tomadura de pelo que, despois de permitir inscribirse para varias 
profesións, Navantia obrigue agora a presentarse só a unha mediante o truco sucio de im-
pedir na práctica o presentarse a máis dunha. 

Publicamos o cadro dos pases e horas sindicais dos dele-

gad@s da CGT. 

No grupo de Teams “CGT en Navantia Ferrol(Difusión)”, 

tes o detalle das actividades de cada delegado, indicando 

en que se gastan as horas sindicais e o listado completo de 

pases. Tamén podes acceder usando os códigos QR. 

Incremento salarial 2021 

Está previsto que o incremento deste ano se aplique na nómina do mes de setembro.  

Segundo o panfleto (no peor sentido da palabra) difundido por CCOO o día do referendo 
sobre o plan-convenio, ía ser un mínimo do 3,3%.  

A realidade é bastante diferente: vai ser un 0,9%. 


