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O día 20 de febreiro de 2014 ás 10:00 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 

31/01/2014 do Comité de Empresa de 

Pontevedra 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 

4. Proposta xerencial de Concurso de traslados. 

5. Escritos de persoal: 

 Sobre posibilidade de que os ATID concursen 

a prazas de ATSX. 

 Pedindo a singularización de TS Microscopía 

na próxima RPT. 

6. Rolda libre de intervencións. 

 

 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 31/01/2014 do Comité de 

Empresa de Pontevedra. 

 

Apróbase a acta 

 

 

2. Informe do Presidente. 

 

 Contratos, cambios de quenda, cambios de localidade, e ceses de cambios de quenda 

e localidade.  

 Escritos remitidos polo Comité á Xerencia sobre modificación puntual de RPT; sobre 

proposta de aplicación dos descontos salariais fixados na Lei 11/2013 de 26 de 

decembro de Orzamentos xerais da C.A. de Galicia para 2014; sobre solicitude de 

día de entroido de 2014; de petición de recoñecemento dos días adicionais de 

vacacións por antigüidade; sobre modificación da normativa de xestión  de cambios 

de quenda e localidade; sobre execución da sentenza dos devengos da paga extra de 

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 

Margarita Turnes Negreira 

 

U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 

Pablo Rodríguez Álvarez *DS-  

 

D E L E G A N  V O T O   

 

 

A U S E N T E S         
 

Alfonso Calvo Santos  

Manuel Marcos Garcia  

 

 

*DS- Delegado Sindical 
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decembro de 2012; sobre o compromiso da xerencia de convocar o concurso de 

traslados do PAS-L; sobre a petición de modificación do contrato do ATID da Fac, 

de CC da Educación e do Deporte.  

 Resolución de convocatoria de Erasmus PAS 2014 

 Proposta de Concurso de traslados do PAS-L 

 Escritos de persoal: 

Sobre posibilidade de que os ATID concursen a prazas de ATSX. 

Pedindo a singularización de TS Microscopía na próxima RPT 

 

 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Formación: Volveuse a pedir que os cursos de formación sexan en horario de traballo. 

Non se repetirá un curso por parte dun traballador ata que pasen 3 anos dende que xa o 

realizara, a non ser que se trate dunha nova versión dunha aplicación informática. 

 

 

4. Proposta xerencial de Concurso de traslados. 

 

 Respecto da parte normativa hai que salientar que non hai ningún convenio de 

reciprocidade con outras universidades públicas. Farase un comunicado cando saia publicado 

o concurso. 

Polo que se refire ao Anexo coas prazas hai discrepancia xa que se detecta que non é 

un calco da RPT, que faltan prazas e non se reflicten as singularizacións. Carlos Román 

entende que deben estar identificadas cada unha das prazas da estrutura dos servizos 

informáticos. Non buscamos paralizar nin retrasar o Concurso pero débese facer fincapé 

en que deben constar todas as prazas e as singularizacións reflectidas en RPT. 

 

 

5. Escritos de persoal. 

 

Sobre posibilidade de que os ATID concursen a prazas de ATSX. 

Ábrese o debate e a conclusión unánime é que agora mesmo as categorías, a pesares 

de ter unha componente común, non son equivalentes, motivo polo que non é posible 

aceptar dita posibilidade. 

 

Pedindo a singularización de TS Microscopía na próxima RPT. 

Recóllese a proposta e a súa argumentación e será considerada na próxima negociación 

de RPT. 
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6. Rolda libre de intervencións. 

 

 Luciano Otero pon en coñecemento que o S. Prevención RR. LL. pídelle aos T. E. de 

Laboratorio que cubran unha ficha sobre o estado dos lugares de traballo e 

pregúntase se debe ser sobre o ámbito da docencia e/ou da investigación e se non 

tería que ser asumido isto polos investigadores dos diferentes grupos  

 

 Marcos Estévez pregunta pola roupa de traballo e di que de continuar no retraso 

do suministro desta deberíase ir á Inspección de traballo. 

 

 Angel Torreiro pregunta por un contrato de T.S. Microscopía que non pasou por 

Política de emprego. Pregunta tamén se a xerencia contestou á proposta de 

funcionarización e finalmente se se sabe cal é a postura do comité de Ourense 

sobre o concurso de traslados. 

 

 Carlos Román pregunta se hai novidades da xerencia sobre RPT puntual. 

 

 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 12:00 horas. 

 

 

Vigo, 20 de febreiro de 2014 

 

Visto e prace do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A. Fdez.Fdez. 


