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O día 30 de setembro de 2012, ás 12 horas, no Edificio Fundición 

reúnese o Comité de Empresa de Pontevedra en sesión ordinaria 

coas persoas que se relacionan á marxe e coa seguinte orde do día 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 

24/09/2012 do Comité de Empresa de Pontevedra. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 

4. Proposta do vicexerente de recursos humanos de 

prórroga de modificación de xornada. 

5. Escritos de persoal: 

 Escritos de traballadores do ATIC solicitando 

estrutura de RPT, promoción establecida na DA 9ª e 

consideracións respecto da aplicación do artigo 2.5 do 

RDL 20/2012. Outro no que tamén solicitan reunión 

co Comité. 

 Escrito de persoal sobre a posible discriminación 

dos traballadores en quenda de tarde 

 Escrito de persoal sobre a formación fóra de 

horario laboral 

 Escrito de persoal sobre a xestión de listas de 

agarda 

6. Temas pendentes coa xerencia: 

a. Aplicación de horario 

b. Aplicación artigo 2 do RDL 20/2012, pagas extras 

c. Persoal da OFOE 

d. RPT 

7. Rolda libre de intervencións. 

 

O Presidente excusa a presencia de Carlos Román por 

estar convocacdo a unha reunión coa xerencia e de 

Manuel Marcos por motivos de traballo 

 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 24/09/2012 do Comité de Empresa de 

Pontevedra. 

Apróbase a acta . 

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. 

A S I S T E N T E S    
 

 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 

Eduardo Calzado Diaz 

Federico Fernández Fernández 

(Secretario) 

Francisco Pena Corbacho  

Luciano Otero Caminha 

Rafael Dominguez Almansa 

 

CC.OO 

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   

 

 

A U S E N T E S         
 

Carlos Román Lago 

Manuel Marcos Garcia  

 

 

*DS- Delegado Sindical 
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Xubilacións previstas no ano 2013 

Horas extras e absentismos 2T e 3T de 2012 

Escritos de traballadores do ATIC solicitando estrutura de RPT, promoción establecida na DA9ª 

e consideracións respecto da aplicación do artigo 2.5 do RDL 20/2012. Outro no que tamén 

solicitan reunión co Comité. 

Proposta do vicexerente de recursos humanos de prórroga de modificación de xornada. 

Escrito de persoal sobre a posible discriminación dos traballadores en quen da e tarde 

Escrito de persoal sobre a formación fóra de horario laboral 

Escritos de persoal sobre a xestión de listas de agarda: Renuncias e Toralla 

 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

 

Formación: Estase a planificar o ano 2013. Aínda non rematou o proceso de avaliación de cursos 

para o 2013. Os cursos non feitos este ano faranse no seguinte priorizándoos. Estase a ver de 

implicar ao persoal para que soliciten cursos. 

 

Emprego:Tratouse a necesidade de cubrir un posto en Calidade por mor dunha baixa por 

maternidade. Acudirase ao Servicio Galego de Colocación. CCOO e UGT están de acordo e CIG 

non. Comunicouse a necesidade de facer unha lista de agarda para o animalario en vista da 

previsible apertura do mesmo en setembro de 2013, tela feita para cando se dea a necesidade. 

Preguntouse pola IT dun traballador na ECIMAT e a súa cobertura lembrando o acordo de 

selección en vigor. Falouse tamén de que se contemple a posibilidade de ampliar os contratos 

parciais ou ben que se combinen nunha persoa ampliando dese xeito a súa prestación. 

 

Acción Social: A convocatoria de 2011 foi a que menos reclamacións tivo. Xa se convocou a de 

2012 na que se resolve o problema xurdido na anterior en relación cos estudos. Dado que a 

Universidade non pode facer achegas ao Plano de Pensións, pediuse que se incorpore o previsto no 

orzamento a Acción social ou se indique a onde se destina. Preguntouse tamén polas 

prexubilacións do PAS laboral establecidas en convenio e pediuse que haxa anticipo de nómina e 

que sexa compatible co anticipo reintegrable. 

 

Intercambio: Comunicase que hai un cambio de representante polo PAS Funcionario, sendo agora 

Alejandro Cadabón quen suple a Sergio Pajares. Este ano tócalle a Vigo levar a secretaría da 

Comisión do Intercambio. Hai universidades que teñen problemas co intercambio e algunha decae. 

Para o próximo ano pode haber cambios. 

 

 

4. Proposta do vicexerente de recursos humanos de prórroga de modificación de xornada 

 

Recibida a proposta de prorrogar a modificación de xornada dun TS I+D+I para que continúe de 

mañá, e estando de acordo a persoa que ocupa o posto, ratifícase a prórroga. 
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5. Escritos de persoal: 

 

Escritos de traballadores do ATIC solicitando estrutura de RPT, promoción establecida na 

DA 9ª e consideracións respecto da aplicación do artigo 2.5 do RDL 20/2012. Outro escrito 

no que tamén solicitan reunión co Comité: 

Recibidos estes dous escritos e tendo en conta que no día de hoxe teñen reunión coa Xerencia, a 

semana próxima teremos nós unha reunión con eles.. 

 

Escrito de persoal sobre a posible discriminación dos traballadores en quenda de tarde 

Lido e analizado o escrito no que se recolle a posible discriminación dos traballadores en quenda 

de tarde, a totalidade dos membros do Comité consideran que non hai tal discriminación e que a 

desigualdade que hai entre os traballadores ou traballadoras so depende das características da 

categoría ou do posto que os diferencian dentro da RPT 

 

Escrito de persoal sobre a formación fóra de horario laboral 

Xa se falou na comisión de Formación. Indicouse que se tratará de ter en conta. Defendemos que 

a formación se dea en horas de traballo, e que se impartan como accións formativas. 

 

Escrito de persoal sobre a xestión de listas de agarda 

Temos dous escritos que inciden en dous aspectos diferentes. 

O primeiro é sobre o feito de renunciar á oferta dun posto e quedar desactivado e como se debe 

xestionar a reincorporación á lista de agarda, chegando coa comunicación do traballador de estar 

dispoñible ou ben da necesidade de xustificar o fin do motivo que deu lugar á desactivación. 

O outro ven dado pola posible cobertura dun posto que no seu día non se ofertou mediante unha 

lista de agarda de PAS laboral senón que foi unha contratación vía Ministerio. Na comisión de 

Emprego non se nos dixo nada da posible contratación pero subliñouse que hai un acordo de listas 

de agarda que se debe cumprir. 

 

 

6. Temas pendentes coa xerencia: 

 

Aplicación de horario 

Achegóuselle á Xerencia a proposta acordada polo Comité e estamos a esperar convocatoria de 

reunión par poder negociar e acordar. 

 

Aplicación artigo 2 do RDL 20/2012, pagas extras 

Logo da presentación pola Xerencia da táboa que recollía a execución do art. 2 do RDL 20/2012 e 

na que se acordou unicamente facer os descontos nas pagas extras ou en cada nómina pendente 

de cobrar ata fin de ano, decidiuse facer a aplicación nas pagas extras. Na paga extra de 

setembro xa se lle aplicou a algún persoal a execución da táboa que nos comunicou a Xerencia. 

Esperamos poder seguir falando da táboa coa Xerencia, tal e como se lle pediu. 

 



 

Comité de Empresa de Pontevedra 

do PAS Laboral da Universidade de Vigo 

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 30-10-2012                                                                                                        4 

Persoal da OFOE 

Estamos pendentes de que a Xerencia nos reciba e nos comunique os cambios logo de que non se 

leve nada desta Oficina dende a Fundación. Agora a carga de traballo é maior e non sabemos 

como repercute no servizo. 

 

RPT 

Ténselle pedido á Xerencia que retome as negociacións da RPT xa que hai interlocutores, 

capacidade e vontade de negociar, tal e como se recolle no Convenio Colectivo e nos Estatutos da 

Universidade. Non se pode bloquear a RPT por estar paralizada a negociación colectiva. Aínda así 

este Comité pediralle aos sindicatos e novamente á Xerencia que retomen a negociación do 

Convenio, e desbloquear a cabezonería da Xerencia. A pesares de que aínda pode haber máis 

cambios lexislativos de índole laboral, estamos en disposición de pedir que se retome a 

negociación e se poida volver a por enriba da mesa o Convenio, a RPT e a posible funcionarización. 

 

 

7. Rolda libre de intervencións. 

 

Marcos Estévez pregunta se o Comité vai face algún comunicado sobre a negociación sobre a 

prestación por Incapacidade temporal (IT). 

Enténdese que é unha negociación sindical e que polo tanto deberá facerse por esa canle. 

 

Angel Torreiro pregunta se o Comité vaille pedir aos sindicatos retomar a negociación do 

Convenio Colectivo 

Carlos Mollinedo dille que como presidente deste órgano, tal e como expresou no punto anterior 

enviara escritos dirixidos o Xerente e sindicatos para que retomen dita negociación 

Carlos Mollinedo pregunta se logo da aplicación do novo crédito sindical os delegados sindicais son 

os mesmos que viñan sendo ata o de agora. 

Angel torreiro di que en UGT haberá cambio e que se notificará. En CIG e CCOO non hai cambios. 

 

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. 

 


