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O 26 de xuño de 2014, ás 11:30 h. en segunda 

convocatoria, no Edificio Fundición do Campus de Vigo, 

celebrouse reunión do Comité de Empresa de Pontevedra 

coa asistencia das persoas que se relacionan á marxe e coa 

seguinte 

 

ORDE DO DÍA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 

08/05/2014 do Comité de Empresa de 

Pontevedra 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 

4. Execución do concurso de traslados.  

5. Temas urxentes pendentes de negociación: RPT 

Laboral e Funcionarización. 

6. Listas de agarda. T.S. Calidade.  

7. Escritos de persoal: 

 Sobre criterios de conciliación familiar para 

adscricións provisorias. 

 Sobre matrícula gratuíta no Centro de Linguas 

e na Escola Oficial de Idiomas. 

 Redución de xornada en xullo e agosto. 

8. Rolda libre de intervencións. 

 

Luciano Otero delega o seu voto en Federico Fernández e Estévez e Manuel Marcos 

excusa a súa presenza por motivos laborais. 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 08/05/2014 do Comité de Empresa 

de Pontevedra. 

Apróbase a acta 

 

 

2. Informe do Presidente. 

 

 Achegáronse contratos e resolucións de cambios de quenda, cambios de localidade, e 

ceses de cambios de quenda e localidade. 

 Informouse aos traballadores sobre a convocatoria da roupa de tra ballo 

A S I S T E N T E S    
 

 

C.I.G. 

Eduardo Calzado Díaz 

Rafael Domínguez Almansa 

Federico Fernández Fernández 

(Secretario)  

Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 

Francisco Pena Corbacho 

Carlos Román Lago 

 

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge  

María Luísa Magaz Ledo 

Margarita Turnes Negreira 

 

U.G.T. 

Alfonso Calvo Santos 

Ángel Torreiro Varela 

 

D E L E G A N  V O T O   

Luciano Otero Caminha 

en Federico Fernández 

 

 

A U S E N T E S         
 

Manuel Marcos García  

 

*DS- Delegado Sindical 
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 Remitíuselle a Xerencia os seguintes escritos: convocatoria de listas de agarda de 

TMTIC,aclaración sobre a convocatoria da dirección dos servizos informáticos,  

 Escritos recibidos de persoal sobre a gratuidade de matriculas da EOI e Centro de 

Linguas, outro sobre conciliación e outro sobre a redución de xornada no verán. 

 O pasado día 16 de xuño executouse o concurso de traslados sen coñecemento de 

novidade, para dar acougo a isto aplicáronse os criterios das normas de incorporación 

e cesamento do persoal de administración e servizos, e o acordo de selección 

temporal, acceso interno e adscrición provisional do persoal de administración e 

servizos 

 O novo equipo de goberno encargou unha nova dirección de Area a un PAS no Campus 

de Pontevedra 

 Dende o día 23 de xuño,por resolución reitoral, Juan Aguiar Fernández e o novo 

director dos servizos Informáticos 

 

 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Acción social: Acción social, non houbo reunión. Non houbo resposta ás reclamacións 

feitas por exclusión nalgunha axuda (silencio administrativo). 

 

 

4. Execución do concurso de traslados. 

 

O pasado 16 de xuño executouse o concurso de traslados así como as adscricións 

provisionais de cambios de quenda e de localidade. 

 

 

5.  Temas urxentes pendentes de negociación: RPT Laboral e Funcionarización. 

 

Logo do remate dos procesos electorais de elección de Reitor e de Claustro 

Universitario, así como da confirmación do Xerente debemos retomar a negociación 

coa xerencia sendo os asuntos máis salientables a Relación de Postos de Traballo 

(RPT) e a Funcionarización do PAS laboral. 

 

 

6. Listas de agarda T.S. Calidade. 

 

Respecto das controversias xurdidas na convocatoria de ampliación de lista de agarda 

de T.S. Calidade cómpre salientar que non houbo reclamación ás bases da convocatoria 
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e que os exames foron axustados á mesma e os prazos de reclamación estaban 

reflectidos na mesma. Así mesmo as reclamacións teñen que ser contestadas polo 

tribunal avaliador e non polo Comité. Na Comisión de política de emprego pídese que en 

calquera convocatoria se teña unha convocatoria tipo na que unicamente se fagan os 

cambios oportunos de temario, categoría e datas. 

 

 

7. Escritos de persoal: 

 

 Sobre aplicación de criterios de conciliación familiar para adscricións provisorias. 

Estase a aplicar a normativa que temos aprobada, que tenta ser o menos lesiva  e que 

favoreza o máis posible ao conxunto dos traballadores. 

 Sobre matrícula gratuíta no Centro de Linguas e na Escola Oficial de Idiomas. 

Acórdase pedirlle á Xerencia que habilite os medios necesarios para a gratuidade tal 

e como se recolle o Convenio Colectivo. 

 Redución de xornada en xullo e agosto. 

Acórdase pedirlle á Xerencia  a redución de xornada no verán nos termos recollidos 

no Convenio Colectivo 

 

 

8.  Rolda libre de intervencións. 

 

Alfonso Calvo pide que se faga un seguimento sobre o sistema de acceso e vixianza ás 

instalacións do Parque móbil na rúa Areal  es. 

 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 13 horas. 

Visto e prace do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A. Fdez.Fdez. 

 


