
 
Comité de Empresa Pontevedra 

do PAS Laboral da Universidade de Vigo 

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 28 de maio de 2013 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mércores 11 de decembro de 2013, ás 09:15 h. en 

segunda convocatoria, no Edificio Fundición do Campus de 

Vigo, celebrouse reunión ordinaria do Comité de Empresa 

de Pontevedra coa seguinte 

 

ORDE DO DÍA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 

13/11/2013 do Comité de Empresa de 

Pontevedra, e da Comisión Permanente do 

28/11/1013. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 

4. Proposta xerencial de calendario laboral, días de 

vacacións e licencias para o ano 2014. 

5. Proposta xerencial de modificación puntual de 

RPT de PAS-L. 

6. Asemblea de traballadores. 

7. Funcionarización. Propostas, debate e aprobación 

se procede. 

8. Concurso de traslados. 

9. Escritos de persoal: 

 Sobre apertura de novo edificio. 

 Sobre cobertura de baixa de IT. 

10. Rolda libre de intervencións. 

 

Alfonso Calvo e Rafael Domínguez escusan a súa presenza ao inicio da reunión e 

incorpóranse no segundo punto. 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 13/11/2013 do Comité de 

Empresa de Pontevedra, e da Comisión Permanente do 28/11/2013 do Comité 

de Empresa de Pontevedra. 

 

Apróbanse as actas. 

 

 

 

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 

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   

Marcos Estévez Orge  en Marisa 

Magaz 

 

A U S E N T E S         
 

 

 

 

*DS- Delegado Sindical 
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2. Informe do Presidente. 

 

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

reducións e adaptacións de xornada, e ceses de cambios de quenda e localidade.  

 Reunión co persoal da OFOE na que se lles dixo que coa consolidación das prazas 

entendemos que se cumpre a sentenza, as de Aux. Administrativos son da RPT de 

funcionarios e non da de laborais. So queda esperar a que na negociación da RPT 

aparezan as de TS OFOE. 

 Escrito dun traballador pedindo información sobre a apertura e dotación de persoal 

para o novo CACTI 

 Escrito dun traballador sobre a cobertura de baixas por IT. 

 Asemblea de traballadores: 

 

 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Comisión de Formación: Plantexouse clarexar o itinerario dos cursos de Calidade, para que 

estes teñan un perfil máis coherente. Os cursos de Prevención serán asumidos pola Mútua e 

pola Universidade, xa que afectan ao alumnado, ao PAS e ao PDI. Hai unha proposta para un 

curso de marketing. Plantexouse se no caso de reiterar o mesmo curso se paga. Na 

execución dos cursos atopouse con algunha anomalía. Non se pagan cursos de idiomas 

superiores ao B2, pero agora dependerá de que a unidade da que dependa o traballador ou 

traballadora  diga que é preciso e máis de que a xerencia decida financialo. 

 

 

4. . Proposta xerencial de días de calendario laboral, vacacións e licencias para 

o ano 2014  

 

Vista a proposta remitida pola Xerencia, acórdase pedir que os períodos de Semana Santa e 

Nadal sexan compatibles. 

 

5. Proposta xerencial de modificación puntual de RPT de PAS-L. 

 

Xerencia convocou aos presidentes dos comités para unha modificación puntual de RPT. O 

presidente do comité  informa desta, que a xerencia pide un informe sobre a súa proposta 

aos comités. Ao considerar esta unha reunión informativa non se adoptou ningunha decisión. 

Na proposta recóllense as prazas de sentenzas e máis as que son de obra e eventuais e por 

exceder os tempos máximos poden ser susceptibles de ter unha sentenza favorable. Nesta 

desaparecen algunhas prazas, ben por transformación ou ben por estar vacantes e sen 

cubrir dende hai moito tempo. Lémbralle que estas non son todas a que deberían ser 

estruturais xa que as necesidades son mais, a Xerencia di que estas non pasaría o filtro da 
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Xunta por reposición e por iso faise así. Para o Comité é preciso negociar, e ademais non hai 

memoria económica desta proposta.  

Acordase enviar escrito con estas demandas 

 

6. Asemblea de traballadores. 

De conformidade có disposto no artigo 77 dos estatutos dos traballadores , e no artigo 60 

do convenio en vigor, esta asemblea é convocada polos traballadores do persoal laboral da 

Universidade Vigo, trala recollida de sinaturas destes, e presidida e moderada polo comité 

de empresa de Pontevedra  concedéndolle a palabra os representantes das sinaturas e 

resto dos traballadores presentes co seguinte orde do día 

Funcionarización na que se critica o comité por non ter unha proposta unica sobre a 

funcionarización e conxunta dos tres sindicatos  

RPT sobre a que preguntan en que estado de negociación está. A última  modificación desta 

foiu puntual en maio de 2009, co compromiso ao comité anterior de revisala en 6 meses. Co 

inicio da negociación do convenio abriuse paralelamente a negociación da RPT, e ao 

producirse o paro  na do convenio no verán de 2012 xerencia decidiu adiar a de RPT. 

Concurso de traslados acúsase ao comité  de non ter esixido un concurso de traslados tal 

e como marca o convenio, que melloraría a conciliación familiar 

O presidente do comité plántea se hai reproches á súa actuación na mesma. Hai que asumir 

as críticas do que pode que se fixera mal. Parece que estamos divididos, e non é así. Os 

tres sindicatos con representación no comité teñen o mesmo discurso. 

Á asemblea convocada por 120 sinaturas acudiron 49 persoas. 

Elaborarase unha proposta de funcionarización conxunta e única do comité. Tanto no que se 

refire á Funcionarización do PAS-L, á negociación da RPT e ao concurso de traslados, a 

totalidade de membros do comité están de acordo en que se leven adiante os procesos. Así 

ténselle pedido á xerencia que os poña en marcha, e así voltaráselle a pedir.  

A Xerencia non ten excusa para negociar xa que temos un convenio en vigor que permite 

levar adiante calquera negociación. 

 

7. Funcionarización. Propostas, debate e aprobación se procede 

 

A secretaría achega unha proposta que serve como documento base para elaborar unha  

proposta do comité. Acordase facer reunións a semana vindeira co fin de presentar unha 

proposta de funcionarización no vindeiro  Consello de goberno do 18 de decembro. 

 

 

8. Concurso de traslados. 

 

Acórdase pedir novamente o concurso de traslados en cumprimento do Convenio Colectivo e 

dos Estatutos da Universidade., Lembrarase que serven as bases do último concurso de 

traslados, co cal facer a convocatoria non ten maior problema. 
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9. Escritos de persoal: 

 Sobre apertura de novo edificio. 

  Non tivemos resposta da Xerencia relativa á apertura do novo CACTI. Parece 

que ao ser un edificio que vai por módulos, hai unha pequena parte, á que non lle afectan as 

obras e que un grupo de investigación que pode acceder polo CITEXVI pretende usar xa un 

pequeno espazo. 

 

 Sobre non cobertura de baixa de IT. 

  Cando coñecemos o problema realizase consulta ante os seus inmediatos 

responsables; comentan que a situación deste traballador é que non aclaraba cal era o 

tempo mínimo de baixa, xa que estaba prevista para unha duración dunha semana, e esta 

estase a prolongar semana a semana, dinnos que o que ía ser unha baixa de moi poucos días 

tivo unha complicación e que os sucesivos partes foron de sete días sen dar unha previsión 

maior . O comité solo pode pedir que se cubran as IT, pero é decisión dos responsables 

reclamar a substitución e da Xerencia dar a orde de contratar. 

 

 

10. Rolda libre de intervencións. 

 

Federico: Ten falado con asuntos económicos de Xerencia sobre a roupa de traballo de 

2012 que está sen entregar ou con incidencias. Calquera persoa que teña un problema coa 

roupa de traballo de 2012 pode poñerse en contacto con eles no seguinte enderezo 

electrónico alabel@uvigo.es  

 

Rafael pregunta se está recoñecido a plus de perigosidade para os buzos da ECIMAT.  

A persoa que realizará, entre outras, a función de buzo aínda non asinou o contrato, e ten 

que solicitar o recoñecemento dese plus de perigosidade. 

 

 

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

Visto e prace do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A. Fdez.Fdez. 

 

mailto:alabel@uvigo.es

