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O día 20 de novembro  de 2012, ás 09:00 horas, no Edificio 

Fundición reúnese o Comité de Empresa de Pontevedra en sesión 

extraordinaria coas persoas que se relacionan á marxe e coa 

seguinte orde do día 

 

1. Análise, debate e aprobación, se procede, sobre a 

reunión mantida co persoal dos servizos informáticos 

o pasado venres 09 de novembro de 2012, na que se 

trataron os seguintes asuntos: homologación do 

persoal, aplicación do artigo 2.5 do RDL 20/2012 e 

promoción e estrutura do ATIC 

 

O Presidente excusa a presencia de Ángel Torrreiro por 

motivos de traballo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Análise, debate e aprobación, se procede, sobre a reunión mantida co persoal dos 

servizos informáticos o pasado venres 09 de novembro de 2012, na que se trataron 

os seguintes asuntos: homologación do persoal, aplicación do artigo 2.5 do RDL 

20/2012 e promoción e estrutura do ATIC 

 

Achégase un resumo da reunión mantida co persoal do ATIC. 

 
Reunión do persoal do ATIC co Comité de empresa.  
09/11/2012. Edificio Fundición 
 

Asistentes 
Polo comité C Mollinedo, Federico;Luciano;Eduardo, Paco, Marcos, Gelucho e 

Pablo(DS UGT) 
Polo ATIC: Soros, Alejandra, Olga, Teté, Anyck, J.A. Mosquera, Félix, Isabel, 
Gustavo, Pablo, M Portela, Miguel J., C Cuervo, C Román, Arturo, Ignacio, ...  ata 

completar 22. 
 

O persoal do ATIC pregunta se están homologados, xa que segundo a táboa 
de execución do art. 2 do RDL 20/2012 aparece unha homologación de todo 
o persoal do ATIC. Ademais resulta que todos cobran por un nivel maior á 

suposta homologación, e os descontos son maiores que o que terían se 

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) 

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 Rodriguez *DS- 

D E L E G A N  V O T O   

 

 

A U S E N T E S         
 

Ángel Torreiro Varela 

 

*DS- Delegado Sindical 
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estivesen homologados polo salario. Non hai ninguén que estea cobrando 
como se fora posto base. Se estiveran homologados polo salario iso non 

pasaría. Lembran que a resolución do AGA garante que non terían 
diminución salarial, e con esta aplicación están a tela por riba doutros 

colectivos. 
 
Non están homologados,está suficientemente reflectido nas seguintes actas de 

negociación que se mencionan. 
Na Acta de 19 de Febreiro do 2009 a Xerencia no seu punto 1. Di expresamente que 

non se inclúe o persoal informático na proposta de homologación  
Extraído da acta do AGA do 14 de maio de 2009 nos puntos 1 e 6. onde se di que a 
homoxeinización complétase seguindo a proposta de xerencia do 19 de febreiro e 

que os traballadores manteñen como dereito mínimo as súas  retribucións sen que 
caiba en ningún caso a posibilidade de que ninguén deles sufra merma algunha nas 

súas retribucións actuais o ser un procedemento actual, de mellora colectiva  
 
Preguntan tamén pola aplicación dos complementos na táboa de execución 

e aplicación do RDL 20/2012 e piden que se exceptúe solo os incentivos ao 
rendemento. Non se pode ter un dobre xeito de actuar  e nuns casos ser 

taxativos e noutros, máis volubles. 
 

Na reunión mantida coa Xerencia comunícanos que vai retirarnos 1/14 parte das 
retribucións brutas anuais, xa que entende que é de aplicación o parágrafo 5. E de 
non ser suficiente descontarnos a paga extra de decembro para chegar á catorceava 

parte, descontarán unha parte na extra de setembro. 
Xerencia solo pediu acordar se facer a diminución solo nas extras ou ben facer un 

prorrateo en cada unha das pagas que teñamos que recibir ata fin de ano. Di que 
cree que para os traballadores é mellor facer o desconto nas extras en vez de 
prorratear. 

Propúxoselle á xerencia que debería ser unicamente a paga extra de Nadal, xa que 
no salario bruto anual entran conceptos retributivos como complementos de xornada 

e outros de categoría que non están na paga extra. A isto di que pensa aplicar o 
complemento de homologación do artigo 35 para compensar o desaxuste. Pasados 
uns días envíanos a táboa cas retencións, que non negociamos. Recálcase que non 

se negociou a táboa. Tan solo  acordouse facer a execución do desconto en todas as 
pagas a cobrar ata fin de ano. No que se refire ao resultado da aplicación non 

negociamos nada, informóusenos e máis nada. 
 
 

Preguntan pola non execución da DA9ª da que a Xerencia lle bota a culpa 
ao Comité. Creen que non hai respaldo legal para a demora dun 

compromiso do convenio 
 
En asemblea realizada entre todos os traballadores afectados pola DA9ª decidiuse 

que tiña que ser para todos e sen o requisito da titulación. A xerencia negouse a 
asumir dita premisa. 

Engádese o feito de que a proposta que fixo a Xerencia para DA9ª no referente o 
ATIC non era recoller o disposto na DA9ª senón que era unha modificación da 
estrutura dos grupos I II e III da RPT 
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Ao non chegar a acordo, a xerencia dixo que a proposta de estrutura do ATIC a 
recollería na RPT. Que a negociación quedaba posposta á da RPT. 

 

 

Logo da análise do tratado en dita reunión co persoal do ATIC,  

 

ACÓRDASE 

 

Non existe ningún acordo nin acta  na que se recolla  homologación algunha para o persoal dos 

servizos informáticos. 

 

Solicitar á Xerencia as explicacións dos criterios adoptados para a aplicación dos descontos 

en execución do RDL 20/2012, na que se aclare por qué se consideran uns pluses como 

retribucións brutas anuais e outros non. 

 

 

 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 10:15 horas. 

Visto e prece do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A.Fdez.Fdez. 

 


