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O mércores 17 de Xullo, ás 09:30 h. en segunda 

convocatoria, no Edificio Fundición do Campus de Vigo, 

celebrouse reunión do Comité de Empresa de Pontevedra 

coa seguinte 

 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 

28/05/2013 do Comité de Empresa de Pontevedra. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 

4. Funcionarización 

5. Escritos recibidos 

 De TE Audiovisuais 

 De Comité intercentros de USC 

6.  

7. Rolda libre de intervencións. 

 

 

 

 

Excúsase a ausencia de Carlos Román Lago por motivos de saúde. 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 28/05/2013 do Comité de Empresa de 

Pontevedra. 

Apróbase a acta 

 

 

2. Informe do Presidente. 

 

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

reducións e adaptacións de xornada. 

 Escritos recibidos da Xerencia, Modificación da resolución xerencial de 

reordenación de horarios, Convocatoria e documentación para a aplicación dos 

artigos 37 e 38 da Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma Galega para 

o ano 2013, Proposta de convocatoria de acción social 2013, Instrucción xerencial da 

aplicación retributiva prevista na lei de orzamentos de 2013, Estatística de horas 

extras e I.T. do 1º e 2º trimestre de 2013. 

A S I S T E N T E S    
 

 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 

Eduardo Calzado Díaz 

Federico Fernández Fernández 

(Secretario) 

Luciano Otero Caminha 

Rafael Dominguez Almansa 

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge  

María Luisa Magaz Ledo 

Manuel Marcos Garcia  

 

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. 

Margarita Turnes Negreira en 

Marisa Magaz 

 

 

A U S E N T E S         
 

Carlos Román Lago 

 

*DS- Delegado Sindical 
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 Escrito do Consello Galego de Relacións Laborais convocando a unha comisión 

paritaria do convenio a instancia de UGT polo desconto da paga extra de 2012. 

 Escrito dos TE en Medios audiovisuais. 

 Escrito do Comité intercentros da USC, pedindo unha xuntanza dos órganos de 

representación de persoal do SUG. 

 

 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Federico informa de que achegouse polo servizo de Retribucións a proposta de 

Convocatoria de acción social de 2013, á que se deu traslado aos membros deste comité 

para que a valoren e que se tratará en setembro pola Comisión de Acción social. 

 

 

4. Funcionarización.  

 

Hai un compromiso do Comité de negociar a Funcionarización. Nós queremos negociar. 

Proponse que se reitere o pedimento á Xerencia para que se inicie xa o proceso e que non 

estea condicionado. Acórdase o texto consensuado por todos que se remitirá á Xerencia. 

 

 

5. Escritos recibidos. 

 

 De TE Audiovisuais. Plantexan unha equiparación cos TETIC pola singularización 

dos seus postos de traballo que precisan de software específico e mantemento de 

equipos. Coincídese en que deben facer as tarefas inherentes ao seu posto e que 

será tratado na negociación da RPT. 

 

 De Comité intercentros de USC. Convocando aos órganos de representación do 

persoal do SUG para o día de hoxe para ver de facer movementos conxuntos en 

contra dos recortes orzamentarios da Xunta en materia de Universidades e as 

súas consecuencias. Ao ter hoxe reunión do Comité e logo da Comisión 

negociadora de Convenio, non asistirá ninguén. Delégase no Presidente e máis no 

Secretario do comité para que fagan as xestións en nome do Comité de 

Pontevedra e informen do que aconteza. 

 

 

6.  Rolda libre de intervencións. 

 

Angel Torreiro expresa o seu malestar pola tardanza en publicar a convocatoria de roupa 

de traballo de 2013. 
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Alfonso Calvo reitera o mesmo asunto e comenta que ao persoal de Transporte e 

distribución non lle dan o marcado en convenio. 

 

 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 11 horas. 

Visto e prace do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A. Fdez.Fdez. 

 


