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Reunidos no Edificio Fundición o día 07 de febreiro de 
2012, ás 10 horas, coa seguinte: 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 
22/12/2011 e da extraordinaria de 26/01/2012 do 
Comité de Empresa de Pontevedra. 

2. Informe do Presidente. 
3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 
4. Debate e proposta, se procede, de constitución do 

Comité Intercentros. 
5. Elección de membros nas diferentes comisións 

nas que participa o Comité de Empresa. 
6. Reunión coa Xerencia. 
7. Escritos de persoal. Comunicando denegación de 

redución de xornada. 
8. Suxestións e preguntas. 

 
O Presidente comunica a ausencia por motivos de índole 
persoal de Francisco Pena Corbacho e a súa delegación 
de voto en Federico Fdez. 
 
 

 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta ordinaria de 22/12/2011 e da 
extraordinaria de 26/01/2012. 

Apróbanse as actas . 

2. Informe do Presidente 

O presidente da conta dos seguintes asuntos: 
 Contratos, cambios de quenda, cambios de localidade, funcións de distinta categoría, 

reducións de xornada. 
 Publicación na Web dos días adicionais de vacacións e asuntos particulares. 
 Instrución xerencial sobre procedementos de xestión do PAS. 
 Comunicación de xubilacións de 2012. 
 Laudo Arbitral sobre o proceso electoral  do Comité de Empresa de Pontevedra. 
 Relación de absentismo e horas extras do 4º trimestre 2012. 
 Informe da reunión do anterior Comité cos TETIC´s do 3/11/2011. 
 Informe de Aser na última Comisión de formación. 
 Escrito dunha compañeira  comunicando denegación de redución de xornada por 

coidado de fillos menores de 12 anos. 

A S I S T E N T E S    
 

 
C.I.G. 
Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 
Carlos Román Lago 
Eduardo Calzado Diaz 
Federico Fernandez Fernandez 
(Secretario) 
Luciano Otero Caminha 
Rafael Domínguez Almansa 
 
CC.OO 
Manuel Marcos Garcia  
Margarita Turnes Negreira 
María Luisa Magaz Ledo 
Marcos Estévez Orge 
 
U.G.T. 
Alfonso Calvo Santos 
Ángel Torreiro Varela 
José A. Zapirain *DS 
 

D E L E G A N  V O T O   

Francisco Pena Corbacho en 
Federico Fdez. Fdez. 
 

A U S E N T E S         
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 Solicitude de nomeamento de integrantes da Comisión negociadora do Convenio 
dirixida ós Sindicatos. 

 Convocatoria de reunión coa Xerencia o vindeiro 07/02/2012. 
 
 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Formación: Informouse sobre os cursos pendentes do 2011, polo estado do plano de 
formación de 2012, e da necesidade de definir cursos para o persoal de laboratorios 

Intercambio de vacacións: Cada vez decaen máis universidades. Está colgado o intercambio 
de Semana Santa. Procédese a sortear a letra para Semana Santa, resultando o “S”, e para 
o Verán, resultando o “T”. 

Roupa de traballo: Está sen repartir a do ano pasado e non se fixo a convocatoria deste ano. 
Pídese que se axilice na xestión e se mellore na calidade da Roupa. Tamén están sen 
repartir EPI´s en moitos postos de traballo. 

 

4. Debate e proposta, se procede, de constitución do Comité Intercentros. 

UGT entende que debe haber un Comité Intercentros e que dende o Comité de Pontevedra 
se lle traslade unha proposta ao de Ourense coa seguinte proporción: 13 membros, dos que 
7 serían da CIG, 4 de CCOO e 2 de UGT. 

CCOO súmase a dita proposta. 

CIG non a fai proposta. 

Vótase a proposta de UGT e CCOO co seguinte resultado: 5 votos a favor, 7 en contra e 1 
abstención. 

 

5. Elección de membros nas diferentes comisións nas que participa o Comité de 
Empresa. 

Logo de facer as propostas polos sindicatos, quedan reflectidas como segue: 

Comisión de Acción Social 
 
Carlos Román Lago carlos@vigo.es 43045 TETIC  Bib. Central VIGO 
Marcos Estévez Orge  marcoseo@uvigo.es 13861 TE Bib. Bib. Central VIGO 
Ángel Torreiro Varela torreiro@uvigo.es 13859 TEL Bioloxía CC Experimentais VIGO 
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Comisión de Formación 
 
Luciano Otero Caminha  xcaminha@uvigo.es 13913 TE Automática EE Industrial VIGO 
Margarita Turnes Negreira margat@uvigo.es 43253 TEL Química CC Experimentais VIGO 
Ángel Torreiro Varela torreiro@uvigo.es 13859 TEL Bioloxía CC Experimentais VIGO 
 
 
Comisión de Seguridade e Saúde 
 
Federico A. Fdez. Fdez. niclete@uvigo.es 43249 ATSX EE Minas VIGO 
María Luisa Magaz Ledo  marisa@uvigo.es 12400 ATSX Fac. Económicas VIGO 
Ángel Torreiro Varela torreiro@uvigo.es 13859 TEL Bioloxía CC Experimentais VIGO 
 
 
* Comisión de Política de Emprego 
 
*    
Manuel Marcos García mmarcos@uvigo.es 13884 TS Análise Instrumental CACTI VIGO 
Ángel Torreiro Varela torreiro@uvigo.es 13859 TEL Bioloxía CC Experimentais VIGO 
 
 
* Comisión de Seguimento de Selección Temporal  
 
*    
Manuel Marcos García mmarcos@uvigo.es 13884 TS Análise Instrumental CACTI VIGO 
Ángel Torreiro Varela torreiro@uvigo.es 13859 TEL Bioloxía CC Experimentais VIGO 
 

 * Nestas dúas comisións, deixamos un posto para un delegado do comité de Ourense, 
que será nomeado polo mesmo. 

 
 

6. Reunión coa Xerencia. 

Tense pedido unha reunión do Comité de PO coa Xerencia para facer a presentación do 
novo Comité e expor temas que se consideran importantes para tratar. Xa foi comunicada a 
data e hora da reunión que será hoxe ás 13:30 horas. Logo dunha proposta inicial e coas 
achegas dos membros do Comité levaremos a seguinte relación de temas 

Convenio Colectivo, denunciado pola empresa. 
DA 9ª  
RPT 
Concurso de Traslados logo da RPT 
Prazas pendentes de oposición: TE Análise instrumental 
Prazas pendentes da ampliación de RPT no 2009, consolidación. 
Resolución do Parque móbil. 
Política de emprego, demandas e sentenzas. 
Acción social, estado de convocatoria 2010. 
Plano de Pensións * 
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Formación. Plano anual e cursos pendentes 2011. 
Roupa de traballo, axilizar a xestión e mellorar a calidade da roupa. 
EPI´s, axilidade na súa xestión. 
Táboa retributiva 2012. 
Funcionarización * 
* A proposta de Marisa Magaz 
 

7. Escritos de persoal. Comunicando denegación de xornada. 

Tense comunicado por parte dunha compañeira o rexeitamento da xerencia á súa petición de 
redución de 7 horas semanais por coidado dun fillo menor de 12 anos acumuladas nunha 
xornada laboral. Pediuse que se fixeran xestións coa xerencia xa que é máis que probable 
que presente unha demanda recorrendo tal acordo. A Xerencia ratificase no seu 
rexeitamento e di que en todo caso fará o que o xuíz mande. Xa se lle comunicou 
telefonicamente á persoa afectada. 
 
 

8. Suxestións e preguntas. 

Alfonso Calvo pide que se vexa na seguinte RPT o cambio de xornada dun TETD para a 
quenda de tarde. 

Marcos Estévez comenta o problema que está a pasar na OFOE xa que a FUVI está a 
realizar funcións e competencias que segundo sentenza xudicial son da OFOE, isto crea un 
grave problema. 

Carlos Mollinedo pregunta se algúen sabe que está a pasar coa Unidade Técnica (UT), ao 
que Marcos Estévez lle di que o persoal da UT pediulle que se achegara polo servizo na 
entrega de chaves xa que a xerencia lle comunicou dun día para outro que xa non ía seguir 
facendo esa funcións por non terlle renovado o contrato e que entraba outro persoal a  
desenvolver as funcións da UT. 

Marisa Magaz pregunta polo estado do Plano de Pensións, Federico dille que ten preguntado 
polo tema no Consello de Goberno e que non recibiu resposta todavía. 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 12:00 horas. 

Visto e prece do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A.Fdez.Fdez. 

 


