PERANTE A INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABALLO E
SEGURANZA SOCIAL DE OURENSE
PLÁCIDO VALENCIA RODRÍGUEZ, con D.I. núm. 34990777A, en cualidade de
representante legal da Confederación Intersindical Galega, con CIF G36706927 e con
enderezo a efectos de notificación en Parque de San Lázaro nº 12, 4º andar, 32003
Concello de Ourense e móbil número 649942831 , perante a INSPECCIÓN
PROVINCIAL DE TRABALLO E SEGURANZA SOCIAL DE OURENSE comparezo
e DIGO:

Que

a

meio

do

presente

escrito

veño

formular

DENUNCIA

POR

INCUMPRIMENTOS EN MATERIA LABORAL contra a empresa VEICAR, S.L,
adxudicataria do Servizo de salvamento e contra incendios do Parque de Bombeiros de
Verín,

concedido polo Consorcio Provincial de Salvamento e Contraincendios de

Ourense, e con enderezo social no Concello de Bergondo, Polígono Industrial de
Bergondo, Parroguia de Guísamo, Parcela B8, (CP 15165), A Coruña.

Que a denuncia é apoiada en base ás seguintes

INSPECCION PROVINCIAL DE
TRABAJO Y SEGURIOAD SOCIAL
.------OURENS._
E_ __

27 ABR. 2021
CONSIDERACIÓNS
ENTRADA N.0.

1ª-ENDEREZO SOCIAL DO DENUNCIADA:

VEICAR. S.L.
B-15134182
Polígono industrial de Bergondo.
Parroquia de Guísamo, parcela B8.
15165 Bergondo
A Coruña
Teléfono: 981631000
Fax: 9811631104

2ª- CENTRO DE TRABALLO AFETADOS POLA DENUNCIA:

Parque de Bombeiros de Verin.
Polígono industrial de pazos.
Parcela B7
32619 Pazos-Verín.

Nome do delegado de persoal do Parque de Verín: José Carlos Martinez Gonzalez
Telefone de contato: 679196967

3ª- RAZÓNS DA DENUNCIA

En data 26 de outubro de 2020 causou baixa, por continxencia común, o Xefe de Parque
de Bombeiros de Verín, don Daniel Pardo Dacosta, con DI núm. 76716912K, que nun
primeiro momento foi substituído por outro traballador do mesmo Parque, coa categoria
de Cabo Xefe, don José Carlos Martinez González, con DI núm. 76717041N.

En data 26 de decembro de 2020 o substituto foi confinado de forma preventiva por
contacto directo con un positivo COVID, sendo designado, de xeito temporal para ocupar
a Xefatura do Parque de Verin, o Xefe de parque do centro de bombeiros de Xinzo de
Limia.

Unha vez incorporado o Cabo Xefe do Parque de Verín, rematado o seu período de
confinamento, a empresa VEICAR non o repuxo como Xefe substituto do Parque de
Verín; ordenando que a Xefatura de tal centro de traballo non for presencial, encanto
seguira de baixa o Xefe titular do mesmo, e for cuberta de forma telefónica polo Xefe de
parque de Xinzo de Limia.

En data 28 de setembro de 2018 o Consorcio Provincial de Salvamento e Contraincendios
de Ourense, entidade pública titular do servizo de bombeiros de Ourense, emitiu resposta
sobre a cobertura das baixas das Xefaturas dos Parques de Bombeiros da Província, a
sinalar que a substitución do Xefe de Parques debe ser realizada, literalmente, nas
seguintes condicións:

Achego copia da instrución do Consorcio

En data do 16 de abril de 2021 a empresa deu unha nova orde con respecto a substitución
do Xefe de parque de Verin, distribuíndo tal Xefatura entre os Xefes dos Parques da
Província, Xinzo de Limia , Carballiño e A Rúa.

Achego copia da Orde da empresa

As decisións sinaladas da empresa VEICAR infrinxen as seguintes normas:

a) Convenio do Parque de Verin:
Convenio colectivo para o persoal ao servizo da empresa Adestramento e
Información Forestal SL, adscrito ao centro de traballo do Parque de Bombeiros
de Verín (Ourense), para os anos 2016 e 2017 (Boletín Oficial de Ourense núm. 216
de 19/0912016)
Artículo 6.- Organización del trabajo y estructura del servicio .
(Cabo subjefe de paroue : ejerce la función de mando

v de especial responsabilidad sobre

el resto de las categorías del servicio en ausencia del sarqento jefe de parque. Requiere
un adecuado nível de aptitud profesional. formación

v experiencia) .

b) Instrución do Consorcio sobre cobertura de baixas de Xefes de Parques.
Respecto da obriga da empresa concesionario de substituír as ausencias dos Xefes
de Servizo, os pregos que rexeron na licitación (PTT) son moi claros na súa
cláusula sétima, relativa aos medios humanos, apartado 2, letra c), ao indicar que
en cada parque haberá " un xefe de servizo". A xuízo desta secretaría, dita
cláusula implica gue debe existir unha dotación mínima de catro xefes de servizo
en todo momento. arbitrándose pola concesionaria unha substituta en caso de
ausencia do xefe de servizo titular, sen posibilidade de acumulación de varios
parques por unha soa xefàtura. xa que neste caso non e cumpriría a previsión do
prego de que exista un xefe de servizo por parque ( catro en todo momento)
c) Pregos da concesión:
7 .- MEDIOS HUMANOS

Cada parque contará cun mínimo de 18 efectivos, repartidos nas seguintes categorías:
61 CATEGORÍA PARA TODOS OS PARQUES:

Bombeiro -condutor 44

Xefe quenda -condutor 24
Xefe de servizo 4

7 .2.- Cualificación do persoal, quendas, xefatura do servizo, dotación de persoal e
retribucións mínimas.-

C)Xefatura de servizo: Haberá, ademais, en cada parque un xefe de servizo que se
encargará da coordinación e control de todos aqueles aspectos relacionados coas
prestacións operativas do servizo, sen prexuízo das facultades que a este respecto lle
corresponden ao propio Consorcio como titular do servizo.

( Achego copia do prego)

Polo exposto,

SOLICITO
Que teña por formulada denuncia, por incumprimento laboral contra a empresa
VEICAR,S.L., adxudicataria do servizos de salvamento e contraincendios da província
de Ourense e, logo de xirar visita ao Parque de Bombeiros de Verín, de entrevistar ao
Delegado de Persoal no citado centro de traballo e das oportunas consultas cos
responsábeis do Consorcio Provincial de Salvamento e Contraincendios de Ourense,
levante a correspondente acta de infracción en materia de cumprimento de obrigas
laborais, propoña a sanción que corresponda e requira á empresa para adoptar as medidas
correctoras oportunas.

Ourense, 23

