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No Edificio Fundición o día 24 de setembro de 2012, ás 

09:30 horas, coas persoas que se relacionan á marxe, 

celebrase reunión do Comité de Empresa de Pontevedra 

coa seguinte 
 

ORDE DO DÍA 
 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 

03/07/2012 e das extraordinarias do 

06/09/2012 e10/09/2012 do Comité de Empresa 

de Pontevedra 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 

4. Asembleas do 17 e 18 de setembro. 

5. Ratificar a proposta sindical sobre incapacidades 

temporais 

6. Rolda libre de intervencións. 
 

O Presidente comunica a ausencia por motivos de índole 

persoal de Luciano Otero Camiña e de Francisco Pena 

Corbacho por motivos laborais e a súa delegación de 

voto en Federico Fdez. 

 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 03/07/2012 e das extraordinarias 

do 06/09/2012 e 10/09/2012 do Comité de Empresa de Pontevedra 

 

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 e adaptacións de xornada. 

 Asembleas de traballadores en Pontevedra e Vigo. 

 Táboa xerencial cos descontos nas extras 

 Acordo sindical sobre Incapacidade temporal 

 Escrito de traballadores do campus de Pontevedra solicitando que se fagan cursos 

en Pontevedra ou se abonen axudas de custo. 

 

A S I S T E N T E S    
 

 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 

Carlos Román Lago 

Eduardo Calzado Diaz 

Federico Fernández Fernández 

(Secretario) 

Rafael Domínguez Almansa 

 

CC.OO 

Manuel Marcos García  

Margarita Turnes Negreira 

María Luisa Magaz Ledo 

Marcos Estévez Orge 

 

U.G.T. 

Alfonso Calvo Santos 

Ángel Torreiro Varela 

 

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         
 

Luciano Otero Camiña 

Manuel Marcos García  

 

 

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

 

Sobre o Intercambio de vacacións, Carlos Mollinedo comunica que hai universidades que o 

deixan e que se prevé que haxa menos oferta no futuro. Pide un maior compromiso ao 

PAS Funcionario na comisión, que precisa de moito traballo para levar adiante as tarefas 

que lle son propias. A vindeira reunión da comisión interuniversitaria tócalle facela á 

Universidade de Vigo e será en Pontevedra. 

Lembrase polos membros da comisión de acción social a necesidade de que se reúna dita 

comisión para tratar a convocatoria deste ano. 

 

4. Asembleas do 17 e 18 de setembro. 

 

Faise unha valoración positiva da asistencia de persoal tendo en conta que aínda hai xente 

gozando das vacacións e da necesidade de que haxa que manter servizos. 

 

Sobre o tema da prestación económica por IT, comunicouse que é un tema sindical. Que 

os sindicatos acordaron unha proposta única tanto de PAS como de PDI, laboral e 

funcionario. 

 

Sobre o horario  unha vez presentada a nosa proposta o persoal non entendeu que non 

houbera unha proposta conxunta co persoal Funcionario pero explicóuselle os motivos que 

levaron a propostas diferentes, e que a proposta do persoal Funcionario non ten nada que 

ver cunha proposta para todos os traballadores da Universidade xa que so uns poucos, e 

sempre os mesmos serian os agraviados  

 

 

Sobre a redución da paga extra no Nadal, explicouse como nos afecta Aplicación artigo 2 

do RDL 20/2012, e explicouse unha táboa que nos achega a Vicexerencia coas retribucións 

brutas anuais e como quedaría aplicándose unha serie de criterios engadindo como 

complemento a homologación. Deste xeito os traballadores que cobren menos que un 

funcionario ao homologarse terán unha compensación en decembro pola diferenza, e de 

non ser así terán un desconto en setembro pola parte que non alcance coa paga de Nadal. 

 

Na asemblea tamén se falou, sen estar como tema a tratar, da funcionarización. Este é 

un tema que a xerencia liga á negociación de convenio e RPT e que non pensa tratar 

mentres non os resolva 

 

Rematado a exposición do acontecido nas asemblea ábrese o debate sobre a aplicación do 

desconto da paga extra e sobre o horario, do que o máis salientable é: 
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Marcos Estevez lembra que hai que descontar 1/14 das retribucións, tal e como indica a 

lexislación e que non pode haber incrementos retributivos, e que case e mellor deixar a 

táboa así. 

 

Carlos Román di que a táboa dos descontos debe reflectir a todas as categorías e as 

diferentes casuísticas para poder usar isto na negociación da RPT. Ao tempo di que se 

debe explicar que pluses entran na homologación e cales non.  

 

Angel Torreiro comparte que ten que haber unha relación de todas as categorías para 

reflectilo na RPT e lembra que a xerencia non está a negociar senón que solo nos informa 

do que vai facer. 

 

Carlos Mollinedo di que non debe haber máis pluses que os de xornada e os demáis deben 

ser o recoñecemento do nivel de homologación. 

 

5. Ratificar a proposta sindical sobre incapacidades temporais 

 

Ratifícase a proposta sindical sobre a prestación económica por IT para dar cumprimento 

ao artigo 9 do RDL 20/2012 

 

6. Rolda libre de intervencións. 

 

Marcos  Estévez pregunta pola situación en Belas Artes con Restauración, ao que Carlos 

Mollinedo lle responde que, polo que lle chegou, están negociando coa Universidade e que 

teñen interese en colarse na Universidade como centro adscrito. 

Marcos Estévez solicita que se pida información de como afectan aos orzamentos da 

Universidade de Vigo as sentenzas do TSXG sobre as demandas de consolidación de 

emprego que perdeu a universidade. 

Carlos Román pide que se solicite información sobre os criterios aplicados aos pluses na 

homologación e que se facilite unha táboa xeral con todas as categorías e excepcións. 

 

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. 


