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O 29 de setembro de 2014, ás 10:00 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 

26/06/2014 do Comité de Empresa de Pontevedra 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 

4. Propostas de modificación da convocatoria de 

Acción Social. 

5. Devengo da paga extra de 2012. 

6. Escritos de persoal: 

 Sobre criterios de conciliación familiar para 

adscricións provisorias de cambio de quenda. 

 Sobre entrega e recollida de equipos no CACTI. 

7. Proposta xerencial de modificación puntual de RPT 

por cambio de adscrición de persoal. 

8. Rolda libre de intervencións. 

 

Eduardo Calzado delega o seu voto en Federico Fernández e Alfonso Calvo Santos excusa a 

súa presenza por motivos laborais. 

 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 26/06/2014 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. 

 Remitíuselle a Xerencia os seguintes escritos:solicitude de aplicación da xornada de 

verán tal e como esta no convenio colectivo, para unha mellora da conciliación 

A S I S T E N T E S    
 

 

C.I.G. 

Rafael Domínguez Almansa 

Federico Fernández Fernández 

(Secretario)  

Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 

Luciano Otero Caminha 

Francisco Pena Corbacho 

Carlos Román Lago 

 

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge  

María Luísa Magaz Ledo 

Manuel Marcos García  

Margarita Turnes Negreira 

 

U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 

 

D E L E G A N  V O T O   

Eduardo Calzado Díaz 

en Federico Fernández 

 

 

A U S E N T E S         
 

Alfonso Calvo Santos 

 

*DS- Delegado Sindical 
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familiar;,estudo do uso real das bibliotecas nas aperturas especiais; solicitude para 

que se facilite a a gratuidade de matriculas da EOI e Centro de Linguas; escrito de 

recordatorio para a decana de Xurídicas das tarefas dos ATSX; e solicitude das 

negociacións pendentes deste comité ca xerencia de RPT e Funcionarización, 

 Recibiuse da Xerencia a contestación sobre os seguintes escritos; gratuidade das 

matriculas da EOI e centro de linguas;resolución pola que se deixa sen efecto a 

asignación de responsabilidade na area de desenvolvemento TIC, e a substitución de 

Carmen Serra Rodríguez 

 Escritos recibidos de persoal. Sobre criterios de conciliación familiar para 

adscricións provisorias de cambio de quenda. E entrega e recollida de equipos no 

CACTI. 

 Remitiuse os datos estatísticos de horas extras e días de IT do segundo trimestre 

do ano 2014, así como cláusula de confidencialidade 

 Apertura das bibliotecas no mes de Outubro os sábados pola mañá 

 O novo equipo de goberno encargou a compañeira Carmen Serra Rodríguez a 

dirección da area dos centros de apoio á investigación 

 

 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Acción social: Estase a traballar na redacción da nova convocatoria, na que hai 

algunhas propostas de modificación. 

 

Formación: Hai un prazo aberto para que o persoal poida facer propostas de cursos 

de formación ao servizo de Persoal. Cuestiónase como se fai a elección de cursos 

cando hai dúas ou máis propostas similares. Sobre  os cursos de idiomas xurde a 

dúbida de se a Universidade ten claro que son importantes xa que deberían poder 

facerse en xornada de traballo e en diferentes convocatorias para que sexa 

extensivo a todo o persoal, cando menos, das áreas que están máis expostas ao trato 

continuo con estudantes Erasmus. 

 

Selección temporal: están en marcha as comisións de selección de persoal de TSTIC, 

TMTIC, TE Animalario. Para as dúas primeiras hai proba teórico práctica e para a de 

animalario haberá proba teórica e proba práctica. 
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4. Propostas de modificación da convocatoria de Acción Social. 

 

Por parte deste comité trasladáronse propostas de mellora na redacción en 

diferentes apartados que poderían ser confusos ou dar lugar á interpretacións. Ao 

Tempo faise unha proposta para as axudas extraordinarias e que haxa un pequeno 

cambio nas porcentaxes das axudas atendendo ao histórico dos últimos anos.  

Non apoiamos os cambios propostos por AGPTU na táboa porcentaxes en función dos  

ingresos e verase a explicación da proposta da Xunta de PAS-F. 

 

 

5.  Devengo da paga extra de 2012 

 

Nunha reunión convocada pola xerencia, esta comunica verbalmente aos órganos de 

representación do PAS a oferta da Universidade de pagar en xaneiro de 2015 o 

devengo de 44 días (do 01 de xuño ata o 14 de xullo) non cobrados correspodente á 

paga extra de 2012 .Isto supón cumprir as sentenzas en firme que xa foron fallando 

os xuíces para o persoal funcionario. Non se nos dixo cal ía ser o concepto en que nos 

pagaría xa que non sabe se xa disporán dos cartos como execución dos orzamentos 

da Xunta e do Estado ou se teñen que facelo a conta do orzamento propio. Hai que 

ter en conta e así se manifestou, que o persoal laboral ten recoñecido o devengo por 

sentencia con efectos dende o 01 de xaneiro de 2012 ata o 14 de xullo de 2012, pero 

a Universidade lembrou que non era firme e está recorrida, e polo tanto tan solo nos 

ofrece o mesmo que ós funcionarios, quedando o resto pendente. 

Pediuse que esta oferta a fixeran por escrito, xa que ademais haberá que tratala en 

Consello de goberno e en Consello Social. Polo de agora non se recibiu ningún 

documento coa proposta. 

 

 

6. Escritos de persoal: 

 

 Sobre criterios de conciliación familiar para adscricións provisorias de cambio 

de quenda: 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 entrega e recollida de equipos no CACTI: Os servizos teñen un horario, 

e calquera paquete entregado/recollido na conserxería será custodiado e 

entregado/recollido na mesma ao seu destinatario. 
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7. Proposta xerencial de modificación puntual de RPT por cambio de adscrición de 

persoal  

 

Logo de recibir a proposta e diante dalgunhas dúbidas xurdidas e preciso ter unha 

reunión coa xerencia co fin de aclarar cal son so cambios propostos nesa modificación 

puntual da RPT. 

 

 

8.  Rolda libre de intervencións. 

 

Marisa Magaz: propón que os cursos para o persoal de conserxería se fagan en 

xornada de traballo e debido ao gran número de persoas deste área que se oferten en 

máis convocatorias e en máis quendas. 

 

Margarita Turnes: sobre a roupa de traballo pide que se cumpra coa normativa 

aplicable de prevención e que polo tanto os puños das batas sexan pechados, cando 

menos para o persoal de laboratorios, e que sexa adaptada aos postos de traballo. 

 

Marcos Estévez e Ángel Torreiro: insisten en que as convocatorias de selección de 

persoal teñan unha estrutura única e ben definida común para todas as categorías. 

 

Carlos Mollinedo: Sobre a apertura extraordinaria das bibliotecas. A experiencia 

piloto de abrir os sábados de 8 a 15 horas non está baseada nun estudo da necesidade 

de uso e de prestación de servizos nese horario, demandamos que a Universidade faga 

un estudo que reflicta as necesidades e as condicións de uso. 

 

 

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. 

 


