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O martes 20 de novembro ás 11:00 h. en segunda convocatoria, 

no Edificio Fundición do Campus de Vigo, celebrase reunión do 

Comité de Empresa de Pontevedra coa seguinte 

 

ORDE DO DÍA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 

30/10/2012 e da extraordinaria do 20/11/2012 do 

Comité de Empresa de Pontevedra 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

4. Folga Xeral do 14N 

5. Escritos de persoal: 

 Escrito de traballadores solicitando votación sobre 

funcionarización 

 Escrito denunciando que tarefas e funcións propias 

do persoal do ATIC están a ser asumidas por unha 

empresa externa 

 Escrito pedindo información sobre funcións a 

realizar como servizos mínimos e denunciando 

servizos mínimos abusivos. 

6. Rolda libre de intervencións. 

 

1. 20/11/2012 do Comité de Empresa de Pontevedra 

 

Apróbanse as actas. 

 

2. Informe do Presidente. 

 

O presidente da conta do seguinte 

 Contratos, cambios de quenda, cambios de localidade, funcións de distinta categoría, 

reducións e adaptacións de xornada. 

 Escrito de traballadores solicitando votación sobre funcionarización 

 Escrito de persoal do ATIC denunciando que tarefas e funcións propias do persoal do 

ATIC están a ser asumidas por unha empresa externa 

 Escritos de persoal pedindo información sobre funcións a realizar como servizos mínimos e 

denunciando servizos mínimos abusivos. 

 Escrito remitido aos sindicatos e á Xerencia pedindo retomar a negociación do convenio. 

 Escrito dirixido ao Presidente da Xunta de PAS Funcionario pedindo posicionamento sobre 

a funcionarización do PAS Laboral 

 Escrito dirixido á xerencia pedindo que o persoal de servizos xerais non fagan o control de 

sinaturas e asistencia ao taballo o 14N día de folga xeral. 

 Escrito na rede sobre servizos mínimos. 

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) 

Francisco Pena Corbacho 

Luciano Otero Caminha 

Rafael Dominguez Almansa 

 

CC.OO 

Manuel Marcos Garcia  

Margarita Turnes Negreira 

María Luisa Magaz Ledo 

Marcos Estévez Orge 

 

U.G.T. 

Alfonso Calvo Santos 

Pablo Álvarez Rodríguez *DS 

 

D E L E G A N  V O T O   

 

A U S E N T E S         
 

 

*DS- Delegado Sindical 
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3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Formación: Estase traballando na planificación da formación para o ano 2013. Falouse de que a 

empresa que está a realizar a instalación do animalario fará un curso para persoal en decembro. 

 

Acción Social: Lémbrase que o prazo para presentar as solicitudes remata o 26 de novembro. 

 

4. Folga Xeral do 14N 

 

Incorpórase Carlos Román. 

 

 Logo da publicación da instrución da xerencia de servizos mínimos, na que se reflectían as 

funcións do persoal respecto do control de asistencia ao traballo, este comité fixo unha 

alegación á dita instrución. Non habendo resposta á alegación. A CIG tratarao coa súa 

asesoría xurídica. 

 A Biblioteca Central no estaba encadrada entre os servizos mínimos na Universidade, o 

persoal encargado de abrir e dar o servizo de mostrador polo que todo o persoal 

responsable da apertura do edificio fixo uso do seu dereito de participar nesta folga, 

Cómo é posible que este edificio estivese aberto? Quen foi o responsable de usurpar ditas 

responsabilidades? Como é que a subdirectora mandou ese día que un Teb, que exerceu o 

seu dereito de non ir á folga, deixara a biblioteca de Xurídicas para dar servizo na 

Central? Acordase remitir escrito á xerencia. 

 Houbo algún lugar ou posto de traballo en grupo no que o persoal foi a traballar e non se 

deu o servizo. Solicitarase información das que consecuencias se derivan desta actuación. 

 Parece ser que hai dúbidas sobre o desconto do día da folga. Descontaráselle o día a todos 

aqueles que non asinaron a súa asistencia ao traballo excepto aos que estiveran de baixa 

por IT ou ben tiveran pedido o día como vacacións ou como asuntos propios. Ao resto que 

non foi a traballar e non tiña xustificación, descóntaselle o día. Ningún membro do Comité 

por ter esa consideración está exento de ter que xustificar a súa ausencia. 

 

5. Escritos de persoal: 

 

Escrito de traballadores solicitando votación sobre funcionarización 

O presidente informa que sendo un compromiso sindical da totalidade das forzas sindicais 

aquí representadas, asume esta petición como propia do Comité de Empresa. Por isto tense 

pedido á Xunta de PAS Funcionario que se posicione sobre a funcionarización do PAS laboral. 

Ademais pedíuselle ao Xerente por escrito, e ao Reitor no último Consello  de Goberno que se 

retomen as negociación de Convenio Colectivo, da  RPT e da Funcionarización, solicitando que 

se contemple nos orzamentos do próximo ano a Funcionarización do persoal Laboral. Esta 

documentación colgarase da paxina WEB do comité de empresa de Pontevedra  
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Escrito denunciando que tarefas e funcións propias do persoal do ATIC están a ser 

asumidas por unha empresa externa 

Comunican que unha empresa, adxudicataria da prestación de servizos de TIC do Campus do 

Mar está a prestar servizos ao resto do persoal. Pode haber unha usurpación de funcións e 

pode derivar nunha demanda de consolidación de emprego, en detrimento do persoal propio da 

Universidade. Pedirase explicacións a Xerencia. 

 

Escrito pedindo información sobre funcións a realizar como servizos mínimos e 

denunciando servizos mínimos abusivos. 

Recibida a esta petición respondéuselle que en función do centro e as súas peculiaridades ese 

día había que priorizar no máis básico e elemental, que había que dar un servizo mínimo. 

 

6. Rolda libre de intervencións. 

 Alfonso Calvo pide que o comité lle dea resposta as peticións dos traballadores e que se 

resolvan temas pendentes como Roupa de traballo, RPT, ... 

 Marcos Estévez lembra que o Xerente, nas reunións sindicais sobre a instrución que 

afecta aos traballadores en Incapacidade Temporal (IT), dixo que no caso de ata tres días 

sen baixa, non habería descontos nas retribucións. Haberá que comentarllo para que se 

reflicta na instrución. 

 Federico Fdez. Sobre ese mesmo tema comunica que a CIG ten presentado un escrito á 

xerencia e logo ten pedido en Consello de Goberno que se considere este caso de ata tres 

días sen baixa e se aclare como vai ser o procedemento no caso dunha baixa, e máis cando 

se estea a tratar con datos e información particular e moi sensible. Pedir información de 

cal vai ser o soporte no que se xestionen eses datos, en cumprimento da LO de Protección 

de datos. Propón que o Comité faga un escrito reiterando o exposto. 

 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 12:15 horas. 

 

Vigo 20 de novembro de 2012 

 

Visto e prace do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A.Fdez.Fdez. 

 


