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O día  13 de novembro de 2013, ás 10:00 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 

17/07/2013 do Comité de Empresa de Pontevedra. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 

4. Negociacións do convenio colectivo 

5. Funcionarización e RPT 

6. Escritos recibidos 

 De persoal da OFOE 

 Dun traballador pedindo cambio de localidade 

 Dun traballador sobre pedimento de curso de 

formación 

7. Rolda libre de intervencións 

8. Rolda libre de intervencións. 

 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 17/07/2013 do Comité de 

Empresa de Pontevedra 

 

Apróbase a acta 

 

 

2. Informe do Presidente. 

 

 En representación do comité e co apoio do mesmo sumámonos ao rexeitamento 

realizado polos órganos de representación das tres Universidades aos orzamentos da 

Xunta de Galiza para o ensino universitario  

 

 Neste período leváronse a cabo numerosos contratos, cambios de quenda, cambios de 

localidade, funcións de distinta categoría, reducións e adaptacións de xornada e 

ceses dalgúns destes. 

  Escritos recibidos da Xerencia, Estatística de horas extras e I.T. do 3º trimestre 

de 2013, Informe de proposta sobre redución de xornada de traballo por interese 

particular, Convocatoria de roupa de traballo de 2013 

A S I S T E N T E S    
 

 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 

Carlos Román Lago 

Eduardo Calzado Díaz 

Federico Fernández Fernández 

(Secretario) 

Luciano Otero Caminha 

Francisco Pena Corbacho 

Rafael Dominguez Almansa 

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge  

María Luisa Magaz Ledo 

Manuel Marcos Garcia  

Margarita Turnes Negreira 

 

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         
 

 

*DS- Delegado Sindical 
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 Escrito do Consello Galego de Relacións Laborais convocándonos a unha reunión co 

mediador do AGA, a instancia de CIG, CCOO e CSIF, polo desconto da paga extra de 

2012. 

 Escrito do persoal da OFOE sobre a inclusión das prazas de Aux. Administrativos na 

RPT dos Funcionarios. 

 Escrito dun traballador pedindo Cambio de localidade.  

 Escrito dun traballador que non recibiu contestación ao pedimento para facer un 

curso de formación. 

 

 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Acción social. Saíu a nova convocatoria de 2013 na que se introduce a Dependencia.  

Formación: aprobouse o plano de formación de 2014.  

Política de emprego: Cómpre ampliar a lista de agarda de Calidade xa que so hai unha 

persoa que entra e sae da lista. Proponse a cobertura dunha praza de TE Electrónica 

de Instrumentación Científica e Calibración. Nos contratos de apertura de 

bibliotecas agora están a facer contratos por cada fin de semana e non polo período 

total que dura a apertura. 

Selección temporal: Ata o de agora so se fai un movemento, e mentres non remate 

este non se concede outro. Se se quere cambiar haberá que tratar previamente  nos 

comités os segundos movementos dun fixo 

Seguridade e saúde laboral: veñen de facerse simulacros en diferentes centros e 

campus, con resultados aparentemente diversos, nos que a tipoloxía do centro e 

mesmo o tipo de usuarios son un factor a ter en conta, falta interiorizar e acostumar 

ao persoal a este tipo de actuacións.  

 

 

4. Negociacións do Convenio Colectivo.   

 

Como é sabido xa por todos, as seccións sindicais representadas na negociación do 

III convenio colectivo da Universidade de Vigo, logo das reunións das respectivas 

seccións, transmitiron a súa postura nas asembleas realizadas nos tres campus, que 

por maioría rexeitan a proposta de convenio da Xerencia. Comunicada esta decisión á 

Xerencia na reunión celebrada o 31 de outubro, as partes acordaron unha prorroga 

do II convenio  ata o 31 de decembro de 2014. 

Non houbo ningún acordo nin preacordo asinado coa xerencia por ningún sindicato. A 

Xerencia bota un pulso colocando na balanza a funcionarización, da que non quixo 

comezar a negociación e da que non sabemos cal é a súa intención. Esta chantaxe non 

é aceptada e así se lle comunicou ao persoal nas asembleas e á xerencia o 31 de 

outubro. 
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5. Funcionarización e RPT 

 

Dende o comité de empresa de Pontevedra temos solicitado o proceso de 

funcionarización e RPT ante a xerencia da Universidade; como podemos ver na acta 

da ultima reunión entre representantes sindicais e a Xerencia, esta manifesta a súa 

intención de seguir neste período e prorroga unha orde nos procesos de negociación 

que eu como representante do comité de empresa de Pontevedra no podo compartir, 

xa que o convenio prorrogado na súa adicional 4ª como na transitoria 3ª xa marcaba 

uns tempos para convocar estas mesas de negociación que os representantes dos 

traballadores xa reclamamos en varias ocasións. 

 

No referente a RPT, consideramos que é necesario como primeiro dos procesos xa 

que atopámonos con situacións en risco laboral de moitos compañeiros, e por 

imperativo legal de situacións xudiciais; resolto isto a xerencia debería marcarse o 

tempo de remate de calquera dos procesos que xa estaban redactados neste 

convenio antes de sentarse a negociar cos sindicatos un acordo de convenio colectivo, 

o comité de empresa de Pontevedra reincide no pedimento de que estes procesos 

sigan a marcar as preferencias do persoal laboral da UVIGO 

 

 

6. Escritos recibidos 

 

 De persoal da OFOE 

Solicitando unha reunión co comité, consideran que as prazas de Aux. 

Administrativo non deben incluírse na RPT de funcionarios senón na de laborais. 

Coa consolidación das prazas entendemos que se cumpre a sentenza, e as de Aux. 

Administrativos son da RPT de funcionarios e non da de laborais. 

 

 Dun traballador pedindo cambio de localidade 

Traballador fixo cun traslado de campus pide un segundo traslado, ao dicirlle que 

non llo van conceder pide que se lle dea información de onde está o acordo que se 

usa para denegarllo. 

Cando se concede un traslado, en comisión de servizos, non se concede outro ata 

que finalicen as causas que motivaron a concesión do mesmo e remata o motivo 

polo que se concedeu o primeiro, este criterio é o que se está a aplicar e mentres 

non se acorde cousa en contrario, esta é a norma de aplicación. 

 

 Dun traballador sobre pedimento de curso de formación 

Comunícanos que solicitou por escrito un curso do centro de linguas e que non tivo 

resposta á petición. Previamente fixo o pedimento de palabra á súa 
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administradora e non recibiu resposta en ningún sentido. O escrito foi dirixido á 

súa administradora e máis a persoal. Deberían terlle dado resposta da admisión ou 

non, e de ser negativa, deberían terlle comunicado o motivo. Non cabe que as 

explicacións se dean na comisión de formación e non se lle trasladen ao 

interesado. 

 

 

7. Rolda libre de intervencións. 

 

Marga comunícanos o problema dunha traballadora polo pagamento dos días dos 

contratos que ven asinado por substitución. A traballadora comunicouno por rexistro ao 

comité pero non recibimos o escrito. 

 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 12 horas. 

 

Vigo, 13 de novembro de 2013 

 

Visto e prace do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A. Fdez.Fdez. 

 


