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O 30 de marzo de 2012 ás 10 horas reúnese no Edificio Fundición 
o Comité de empresa de Pontevedra coas persoas que se 
relacionan á marxe e coa seguinte: 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 07/02/2012 e 
da comisión permanente do comité do 23/03/2012 do 
Comité de Empresa de Pontevedra. 

2. Informe do Presidente. 
3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 
4. Informe da reunión coa Xerencia de 07/02/2012. 
5. Información sindical da Constitución da Mesa 

Negociadora do III Convenio Colectivo do PAS-L  da 
Uvigo. 

6. Servizos mínimos e funcións do persoal no día da folga 
xeral. 

7. Escritos de persoal. Solicitando singularización e 
equiparación salarial co resto de persoal singularizado no 
marco da próxima negociación da RPT. 

8. Proposta da Xerencia o prazo para ampliar o prazo de 
cambio de xonada de I+D+I que está próximo a rematar 

9. Rolda libre de intervencións. 
 

 
O Presidente comunica a ausencia por motivos laborais de 
Francisco Pena Corbacho e de Rafael Domínguez Almansa que 
delegan o seu e voto en Federico Fdez. 
 

 
1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 07/02/2012 e da comisión permanente 

do comité do 23/03/2012 do Comité de Empresa de Pontevedra. 
 

Apróbanse as actas 
 
2. Informe do Presidente. 
 
o Contratos. 
o Reducións adaptacións e modificacións de xornada. 
o Resolución sobre redución horaria e días de vacacións de Semana Santa. 
o Proposta de instrución de vacacións de verán 
o Escrito solicitando singularización de postos na negociación d a RPT 
o Comunicación da área de Normalización Lingüística sobre Axudas á investigación e 

sobre Premios de poesía, relato curto e tradución literaria 2012. 
o Escrito de apoio á convocatoria de folga xeral do 29 de marzo 
o Escrito de alegacións as funcións do persoal da área de conserxería que fai servizos 

mínimos o día da folga xeral. 

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 
 
CC.OO 
Manuel Marcos Garcia  
Margarita Turnes Negreira 
María Luisa Magaz Ledo 
Marcos Estévez Orge 
 
U.G.T. 
Alfonso Calvo Santos 
Ángel Torreiro Varela 
Jose Andrés Zapirain Fernández DS 
 

D E L E G A N  V O T O   

Francisco Pena Corbacho en Federico 
Fdez. Fdez. 
Rafael Dominguez Almansa en Federico 
Fdez. Fdez. 
 

A U S E N T E S         
 

 
 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
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3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 
Marcos Estévez di que logo de Semana Santa xa haberá lista de agarda de TE de 

Micoscopía 
Carlos Román Di que nas prazas de Erasmus para o PAS houbo 12 solicitudes para 14 

prazas e todas cumprían cos requisitos. Faise notar que están máis enfocadas para 
funcionarios que  para laborais, que son de pouco tempo e que teñen pouca dotación 
económica que cubra cos gastos. 

Carlos Mollinedo di que xa se están adxudicando prazas do intercambio de residencias 
universitarias e que este ano hai menos oferta. 
 
4. Informe da reunión coa Xerencia de 07/02/2012. 
 
Relación de temas que se trataron coa Xerencia: 
Convenio Colectivo 
Disposición Adicional 9ª  
Relación de Postos de Traballo (RPT), xa toca 
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 
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 
 
De todo isto falamos, e tomou nota para contestarnos, se ben dalgunhas xa nos anticipou 
cousas. 
Convenio e RPT comezarán a negociarse en breve, se ben aínda non sabe se 
paralelamente ou con algo de desfase no tempo. 
Rematado isto tocaría falar do concurso de traslados. 
Da Disposición Adicional 9ª dixo que xa a deu por rematada, que logo de varios meses non 
fomos quen de pasar do primeiro punto que era todos e sen titulación e que non percibiu 
avances e que foi un dos motivos para denunciar o convenio. 
Da praza de TE Análise Instrumental dixo que estaban coa proposta de convocatoria. Das 
pendentes da RPT tomou nota. 
Sobre as sentenzas dixo que se non son de PAS non ten que darnos contas e que falará 
coa asesoría xurídica para saber o que nos poderían dar. Que pretenden ir diminuíndo as 
contratacións de asistencias técnicas e outros contratos alleos á RPT. 
Da resolución do Parque móbil dixo que estaban arranxando uns problemas derivados da 
proposta da comisión que o tratou para recolocar ao persoal. 
De Ación Social  dixo que vería como estaba o proceso.  
Do plano de pensións dixo que hai orde de non facer achegas para este ano polo real 
decreto de medidas urxentes, e que para calquera dúbida, sobre rescates ou propostas de 
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cambio de entidade xestora ou outros, os sindicatos tiñan representación na comisión que o 
trata na Uvigo e que nos informáramos por ela. 
Da roupa de traballo dixo que estaban a piques de pasarlle as peticións á Contratación e 
que houbera problemas coa empresa que facilita os EPI´s. Que tomaban nota da calidade 
da roupa. 
A táboa retributiva segue sendo a de 2011 xa que non houbo aumentos, e esta pódese 
 topar na páxina da Xerencia. 
Da funcionarización dixo que teñen planeado facer unha proposta, logo da negociación de 
Convenio e RPT, para todas as categorías e  voluntaria, e que teñen consultado os procesos 
de funcionarización noutras universidades como a Universidade de Zaragoza, Jaén e 
Almería. 
 
5. Información sindical da Constitución da Mesa Negociadora do III Convenio 

Colectivo do PAS-L  da Universidade de Vigo. 
 

As tres centrais sindicais fixeron o seguinte comunicado 
“Os sindicatos representados na Comisión negociadora do III Convenio colectivo, CIG, 
CCOO e UGT fan o seguinte comunicado logo da primeira reunión da mesa negociadora 
do convenio. 
 O pasado día 21 de marzo fomos convocados pola Xerencia desta Universidade 

para negociar o III Convenio do PAS Laboral. 
 A Xerencia achegou unha proposta na que tan solo aparecen 22  artigos 

correspondentes aos tres primeiros títulos. Aparece tamén unha Disposición 
adicional e dou Anexos. 

 Ante esta inesperada actuación da Xerencia e a sorpresa da parte sindical, esta 
manifestou o seu desacordo e comunicoulle que non se negociará nada ata ter unha 
proposta completa enriba da mesa 

 Ao tempo acordamos non publicar esta achega de proposta, considerando que non 
se poderá facer valoración ningunha ata ter a totalidade da mesma. 

 A xerencia comunica que para a próxima reunión achegará a proposta completa, e 
que se celebrará na segunda quincena de abril. 

 
O que trasladamos ao conxunto do cadro de persoal para o seu coñecemento. 
 
Vigo 26 de marzo de 2012.” 

 
 
6. Servizos mínimos e funcións do persoal no día da folga xeral. 
 

Plantéxase por parte de UGT que deberían terse negociado os servizos mínimos para a 
folga xeral do 29 de marzo.  

Tendo en conta que ao non ser nós quen convocamos a folga non nos constituimos en 
comité de folga e por tanto foron as centrais sindicais representativas en Galiza as que o 
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fixeron.  Iso non quere dicir que a Universidade debería ternos ao tanto de como pensaba 
decretar a realización deses servizos mínimos. 

Debátese o sistema de control de sinaturas do día da folga xeral e por quen ten que 
facerse. O Comité fixo un escrito en desacordo coas instrucións da xerencia, e someterase 
a cuestión ás asesorías xurídicas dos sindicatos. 
 
7. Escritos de persoal. Solicitando singularización e equiparación salarial co resto de 

persoal singularizado no marco da próxima negociación da RPT. 
 

Recibiuse por parte do persoal de Xardiñería e zonas verdes unha solicitude de 
singularización e equiparación salarial no marco da próxima negociación da RPT. O Comité 
manifesta que terá en conta esta solicitude en canto se empece a dita negociación. 
 
8. Proposta da Xerencia para ampliar o prazo de cambio de xornada de I+D+I, que está 

próximo a rematar, mentres non se negocie a RPT 
 

Debátese a proposta e decídese aceptar a mesma pero por 6 meses improrrogables e 
lembrando o compromiso de entrar na negociación da RPT 

 
9. Rolda libre de intervencións. 
 

 UGT lembra que o punto 7 da proposta de horario de verán sobre cambios ou extensión 
do horario en xullo por mor de exames terán que negocialo e acordalo cos órganos de 
representación.  

 Marisa Magaz pide que se solicite á Xerencia información de canto hai no orzamento dos 
Masteres destinado a persoal e canto aos gastos dos edificios. 

Marcos Estévez pregunta se as modificacións normativas da Xunta afectan á Acción 
Social. 

 
Remata a reunión. 
 
 
Visto e prace do Presidente       O Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Mollinedo Lois          Federico A. Fdez. Fdez. 
 


