
 
Comité de Empresa de Pontevedra 

do PAS Laboral da Universidade de Vigo 

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 31 de xaneiro de 2014 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O día 31 de xaneiro de 2014 ás 09:30 h. en segunda 

convocatoria, no Edificio Fundición do Campus de Vigo, 

celebrouse reunión do Comité de Empresa de Pontevedra 

coas persoas que se relacionan á marxe e coa seguinte 

 

ORDE DO DÍA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 

11/12/2013 do Comité de Empresa de Pontevedra 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 

4. Redución salarial 2014. 

5. Normativa de cambios de quenda e localidade. 

6. Proposta de Funcionarización.  

7. Concurso de traslados e RPT puntual. 

8. Escritos de persoal: 

 Sobre proposta de funcionarización. 

 Sobre ATID na Fac. de CC Educación e Deporte 

de Pontevedra 

9. Rolda libre de intervencións. 

 

 

 Alfonso Calvo e Margarita Turnes escusan a súa presenza por motivos laborais. 

 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 11/12/2013 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, e ceses de cambios de quenda e localidade.  

 Petición dun 4º día de asuntos de libre disposición. 

 R.X. calendario laboral, vacacións  e días para 2014, e corrección de erros. 

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 Domínguez Almansa 

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge  

María Luisa Magaz Ledo 

Manuel Marcos Garcia  

 

U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 

 

D E L E G A N  V O T O   

 

 

A U S E N T E S         
 

Alfonso Calvo Santos 

Margarita Turnes Negreira 

 

*DS- Delegado Sindical 
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 1ª reunión sobre modificación puntual de RPT. Novo documento sobre a mesma. 

 Normativa de cambios de quenda e localidade. 

 Redución salarial 2014. 

 Estatística absentismo e horas extras 4º TR 2013 

 Sentenza sobre días adicionais de vacacións. 

 Escrito dun traballador sobre a proposta de funcionarización. 

 Escrito dun traballador comunicando ao comité o pedimento ao Reitor de 

transformación de G III a G II 

 Escrito dun taballador solicitando a mellora do contrato do ATID de Ciencias da 

Educación e do Deporte de Pontevedra 

 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Seguridade e saúde laboral: Na reunión da mesma tratouse  

Informe sobre a necesidade de modificación do procedemento e investigación de 

incidentes, que se comunicarán directamente ó servizo de prevención sen pasar pola 

Xerencia para axilizar os trámites. 

Informe sobre o protocolo de actuación ante situacións de violencia na Uvigo, se o 

traballador quere poñelo en coñecemento da Xerencia ou da Secretará Xeral para ter 

sistencia xurídica da empresa, a solicitude terá que ir xunto coa denuncia policial. 

 Para o ano 2014 os obxetivos do sistema de xestión de prevención de riscos  laboráis son a 

formación de investigadores, decanos e directores de departamentos. 

 As técnicas de prevención informaron sobre as actuacións realizadas no ano 2013 en 

materia de accidentes, enfermedades profesionais, plan de autoprotección, avaliación de 

riscos, formación e vixiancia da Saúde. 

Formación: No día de hoxe haberá unha reunión na que se abordarán entre outros a 

limitación á asistencia de cursos xa realizados e máis a autorización aos PAS que asuman 

tarefas de docentes de cursos para poder impartilos. 

 

 

4. Redución salarial 2014. 

 

 Houbo reunión dos órganos de representación do PAS coa xerencia para tratar da 

redución salarial para 2014 prevista na lei 11/2013 de orzamentos da Xunta de Galiza que 

establece o mesmo limite salarial para o persoal das universidades galegas ao contemplado 

en 2013. 

 Seguimos a estar en desacordo con dita diminución salarial. Pediuse que ao PAS 

laboral non se lle teña en conta o complemento de xornada e que se aplique o novo IRPF 

resultante o máis axiña posible. 

 Acórdase redactar escrito que reflicta o posicionamento deste comité. 
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5. Normativa de cambios de quenda e localidade. 

 

 No mes de decembro tentouse chegar a un acordo coa xerencia para facer unha 

modificación na xestión de cambios de quenda e localidade que permita a posibilidade de 

que de non haber ningún persoal fixo pendente dun primeiro cambio se lle permita un 

segundo cambio aos que xa teñen algo concedido. Xerencia contestou negando a posibilidade 

e comprometese a convocar un concurso de traslados, co que se pode solucionar o problema. 

 Acórdase volver a pedir a modificación da normativa de cambios de quenda e 

localidade que recoñeza a prioridade de mobilidade do persoal fixo sobre o contratado e 

que esta poida executarse ao tempo que a resolución do concurso de traslados. 

 

 

6. Proposta de Funcionarización.  

 

 Tal e como se acordou, presentouse a Proposta de funcionarización do PAS Laboral 

no consello de Goberno do pasado mes de decembro de 2013. 

 

 

7. Concurso de traslados e RPT puntual. 

 

 En decembro pasado tense solicitado unha vez máis a convocatoria do concurso de 

traslados. Ao Tampo a Xerencia ten proposto unha modificación puntual de RPT. Chegados a 

este punto cómpre tomar unha decisión sobre as prioridades, habendo tres alternativas 

 

A) Convocar o concurso de traslados e logo negociar a RPT puntual. 

B) Concurso de traslados coas categorías non afectadas coa RPT puntual, negociar a 

RPT puntual e logo concurso coas categorías afectadas coa RPT puntual. 

C) Negociar a RPT puntual e logo concurso de traslados. 

 

 Logo do debate decídese votar as alternativas co seguinte resultado: 

 Opción A) 5 votos a favor 

 Opción B) 3 votos a favor 

 Opción C) 2 votos a favor 

 Abstencións 1 

 

 Ao non ter ningunha das opción a maioría faise unha segunda votación entre as dúas 

con máis votos na primeira, no que o resultado é que a opción A) ten 7 votos e polo tanto 

ese será o camiño a seguir por este comité. 
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 Con todo isto o comité non acepta esta proposta puntual de RPT ao entender que non 

recolle as necesidades reais a día de hoxe. 

 

8. Escritos de persoal: 

Sobre proposta de funcionarización. Un compañeiro dos servizos informáticos achega 

un escrito no que manifesta a súa discrepancia ao sistema de promoción para o persoal 

laboral de grupo II . Logo de falar con el e de explicarlle cal é o procedemento e as 

equivalencias co persoal funcionario, entende o que se propón. 

 

Sobre ATID na Fac. de CC Educación e Deporte de Pontevedra. O Porteiro maior da 

Fac. de CC da Educación e do Deporte de Pontevedra fai constar o traballo e a 

necesidade do ATID que presta servizos nesa facultade por mor da carga de traballo 

como apoio á carga docente e práctica tanto en época de clases como en datas de 

exames e de probas de aptitude e acceso á titulación. Ao tempo incide na duración do 

seu contrato e á necesidade de que este sexa por todo o curso. Acórdase pedir que se lle 

faga un contrato portodo o curso académico. 

 

 

9. Rolda libre de intervencións. 

 

 Carlos Román pide que o comité solicite a execución da sentenza para cobrar a parte 

devengada da paga extra de 2012. 

 

 Carlos Román pide que en base á sentenza recentemente fallada en Ferrol que 

recoñece os días de antigüidade ao persoal da administración da Xunta se pidan á Xerencia 

os días de antigüidade para o persoal da Universidade de Vigo. 

 

 Angel Torreiro pregunta se hai algún motivo especial para que no Comité non se trate 

quen vai ás comisións de selección. 

 

 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 11:30 horas. 

 

 

Vigo, 31 de xaneiro de 2014 

 

Visto e prace do Presidente    O Secretario 
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Carlos Mollinedo Lois     Federico A. Fdez.Fdez. 


