
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA QUE SE ESTABLEZAN OS

PERTINENTES MECANISMOS DE DIÁLOGO COAS E COS TRABALLADORES DA EMPRESA

MUNICIPAL TUSSA E A SÚA REPRESENTACIÓN SINDICAL

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A estación intermodal de Santiago será unha realidade en breve, a pesar dos ríos de tinta que se levan

verquido sobre esta infraestrutura tan necesaria. Levamos vinte anos falando da Intermodal, pero non

foi ata xuño de 2016 cando se sentaron as bases para que Compostela teña a ansiada estación, coa

sinatura dun convenio entre a ministra Ana Pastor, o alcalde Martiño Noriega e a conselleira Ethel

Vázquez.

A primeira peza que empezará a funcionar vai ser, precisamente, a nova estación de autobuses, que

segundo as propias palabras do alcalde poderá facelo xa na primeira quincena de maio. A posta en

funcionamento desta terminal supón varias modificacións e transformacións en toda a cidade, tanto do

punto de vista urbanístico como do punto de vista dos servizos que veñen funcionando asociados á

vella terminal e que agora deberán ter a súa base na nova.

Un destes servizos que deberá mudar a súa localización é precisamente a sede da empresa municipal

de transporte e mobilidade TUSSA, que actualmente está situada na terminal de autobuses en San

Caetano. A pesar de faltar só dous meses para o inminente traslado, nada se sabe sobre a

planificación e os planos que o goberno municipal ten ao respecto. Nin teñen coñecemento os grupos

municipais nin, o que é peor, teñen coñecemento as e os propios traballadores de TUSSA.

A falta de interlocución coa representación das e dos traballadores dos servizos municipais vén sendo

unha constante do actual goberno local de Santiago. Non existe interlocución co persoal das

concesionarias coa escusa, precisamente, de que non son traballadoras ou traballadores municipais, a

pesar de seren quen ofrece moitos dos servizos públicos municipais. E agora nun salto cualitativo nesta

estratexia da falta de diálogo, xa nin se ten en conta tampouco aos Comités e representación de

traballadoras e traballadores do propio Concello, neste caso dunha empresa municipal.
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Desde xuño do ano pasado, o Comité de Empresa de TUSSA ven solicitando establecer unha

interlocución e diálogo, que foi reiterado a finais de febreiro, sen que exista unha resposta ou reacción

nin por parte do alcalde nin do concelleiro delegado na materia. Nin existe unha resposta, nin se

ofrecen as mínimas informacións ás que o Concello e TUSSA están obrigados por Lei.

Nada se sabe de como se vai reorganizar o servizo coa importante mudanza que está a punto de

chegar, nada se sabe do acondicionamento dos novos locais de traballo, nada se sabe da negociación

do novo convenio colectivo (que xa estaba enormemente avanzado en maio de 2019), nada se sabe da

subida salarial do ano 2020 que siguen sin cobrar, nada se sabe da reestruturación do servizo de

guindastre e das súas quendas de traballo e nada se sabe sobre a confirmación -por parte da empresa-

do Comité de Saúde Laboral ou da avaliación de riscos psicosociais no servizo de guindastre.

Estamos, polo tanto, diante dunha auténtica desprotección das e dos traballadores dunha empresa

pública, na que é a propia administración municipal quen está a vulnerar os seus dereitos ao non dar a

cara e non establecer o necesario diálogo social para o correcto funcionamento do servizo.

Por todo isto,  o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte:

ACORDO:

1. Instar ao Goberno local a establecer un diálogo e acordo inmediato co Comité de

empresa de TUSSA, co obxectivo de resolver todos os temas pendentes e dando

máxima prioridade á reorganización do servizo e reubicación provocada polo traslado á

nova estación de autobuses.

2. Instar á Xunta de Galicia para garantir o acondicionamento de espazos de traballo

dignos e correctamente habilitados para o persoal da empresa municipal TUSSA, no

remate das obras da nova terminal de autobuses

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2021

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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