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O día 4 de decembro, ás 11:00 h. en segunda convocatoria, 

no Edificio Fundición do Campus de Vigo, celebrouse 

reunión do Comité de Empresa de Pontevedra coa seguinte 

 

ORDE DO DÍA 

 

1. Aprobación, se procede, das seguintes actas do 

Comité de Empresa de Pontevedra: ordinaria do 

29/09/2014, permanente do 14/10/2014 e 

extraordinaria do 05/11/2014. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 

4. Acordo da Comisión Paritaria do Convenio 

5. Proposta de calendario laboral para 2015 

6. Roupa de traballo 2014. 

7. Proposta de Principios inspiradores de conciliación. 

8. Escritos de persoal: 

 Sobre traslado da OFOE 

 Sobre consolidación de ATID en CC da 

Educación e do deporte. 

9. Rolda libre de intervencións. 

 

 

 

 

1. Aprobación, se procede, das seguintes actas do Comité de Empresa de 

Pontevedra: ordinaria do 29/09/0214, permanente do 14/10/2014 e 

extraordinaria do 05/11/2014. 

 

Acta do comité de 29/09/2014: apróbase. 

Acta da Comisión permanente de 14/10/2014: Ángel Torreiro fai unha matización  da 

súa intervención recollida en acta que é tida en conta. Apróbase a acta. 

Acta do comité extraordinario de 05/11/2014 de novembro: aprobase. 

 

 

 

 

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 

Marcos Estévez Orge  

María Luisa Magaz Ledo 

Manuel Marcos Garcia  

Margarita Turnes Negreira 

Ana Bande Bande *DS 

 

U.G.T. 

Alfonso Calvo Santos 

Ángel Torreiro Varela 

 

D E L E G A N  V O T O   

 

 

A U S E N T E S         
 

 

*DS- Delegado Sindical 
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2. Informe do Presidente. 

 

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

distinta categoría, reducións, e ceses de cambios de quenda e de funcións de distinta 

categoría.  

 Reunión coa xerencia sobre a modificación puntual da RPT polo cambio de 

adscrición da OFOE 

 Escritos remitidos á xerencia: pedindo un estudo da apertura extraordinaria 

de bibliotecas; pedimento dun modelo único de convocatoria para selección de 

persoal; pedimento de explicación pola modificación puntual de RPT (OFOE), 

contestación á dita modificación de RPT, pedindo a negociación da RPT 

 ,Escritos recibidos da xerencia: modificación puntual da RPT (OFOE), horas 

extras e absentismo 3ºT 2014, apertura extraordinaria de bibliotecas, proposta de 

calendario laboral, vacacións  e días para 2015, resposta ao pedimento de inicio de 

negociación de Funcionarización . 

 Outros escritos recibidos: borrador dos Principios inspiradores de 

Conciliación; sobre o traslado de dependencias do persoal da OFOE; e sobre a 

consolidación do contrato do ATID de CC ED Deporte de Pontevedra. 

 

 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Formación: A Universidade quere introducir uns criterios xerais sobre formación en 

idiomas estranxeiros, preferentemente a aprendizaxe será no Centro de Linguas, en 

xeral fóra do horario laboral, en xeral financiarase ata o nivel B2; así e todo pódense 

ofertar cursos de inglés a determinados colectivos, como resultado de detección de 

necesidades específicas, en horario de traballo con independencia da quenda de 

traballo. 

Respecto da actuación da comisión, nas súas reunións valoran as propostas que veñen 

completas (cadro docente, contido, horario, custo). Actualmente a comisión está en 

fase de replantexar o Plano de Formación.  

 

 

4. Acordo da Comisión Paritaria de Convenio  

 

O 19 de novembro a Comisión Paritaria de Convenio acordou complementar o artigo 

30.3 coa aprobación da “Estrutura de xefatura e coordinación do PAS laboral da 
Universidade de Vigo”. Dito acordo ademais de publicarse na páxina web publicarase 

no DOG tal e como se recolle no artigo 9.5 do convenio colectivo. 
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5. Proposta de calendario laboral para 2015. 

 

Recibiuse unha proposta de xerencia sabre calendario laboral, vacacións  e días de 

libre disposición para 2015. Acórdase pedir o recollido en convenio: Xornada 

reducida en semana Santa, verán  e Nadal, Días de asuntos propios, Días por 

antigüidade ,Días de Semana Santa e de Nadal, ... 

 

 

6. Roupa de traballo 2014 

 

Achegouse a relación de solicitudes feitas e coa roupa que se pediu, na que hai 

pequenas anomalías. Hai tamén algún pedimento fóra do establecido que a Xerencia 

pode valorar positivamente e que parecen cousas xustificadas. Pedirase a maior 

brevidade na execución da convocatoria  

 

 

7. Proposta de Principios inspiradores de conciliación. 

 

A área de igualdade achegou un documento titulado “Proposta de Principios 
inspiradores de conciliación” para que se revise e se fagan as achegas de 

modificación, supresión ou inclusión que consideremos. Nos primeiro trimestre de 

2015 quixeran poder tratalo e aprobalo en Consello de Goberno. Cómpre, pois, 

revisalo e ver se mellora ou pode mellorar nalgo o que xa temos na nosa lexislación. 

Tratarémolo nun próximo Comité. 

 

 

8. Escritos de persoal 

 

 Sobre traslado da OFOE 

Recibiuse unha queixa do persoal da Área de emprego e emprendemento polo escrito 

que lles enviou a Xerencia no que se recolle que desobedeceron unha orde directa 

dun superior en referencia ao traslado das súas dependencias dende o CACTI ao 

edificio Miralles. En ningún caso se desobedeceu orde algunha xa que esta non se 

chegou a dar. Tan so houbera palabras sobre un futuro traslado pero non se 

concretara en ningunha data. A dureza das aseveracións da Xerencia fan preciso que 

se faga un escrito de queixa e se pida o arquivo de dilixencias, de habelas, e a 

rectificación por parte da xerencia dos feitos denunciados no seu escrito. 

 

 Sobre consolidación de ATID en CC da Educación e do deporte. 

Recibiuse un escrito do Porteiro maior da Facultade de Ciencias de Educación e do 

Deporte de Pontevedra na que se volve a explicar a necesidade da consolidación do 
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contrato dun ATID nesa facultade. A preparación do material das prácticas e das 

instalacións deportivas tanto no período de clases como de exames da titulación e de 

probas de acceso fan imprescindible presenza e traballo da persoa que realiza as 

tarefas propias desta praza. Acompaña copia do pedimento da decana e a relación de 

alumnos matriculados na Facultade. Acórdase reiterar o pedimento de ampliación da 

contratación do ATID 

 

 

9.  Rolda libre de intervencións. 

 

Ángel Torreiro di que é bo publicar canto antes na web do Comité a última resposta 

da Xerencia ao pedimento de negociar a Funcionarización. 

 

Carlos Mollinedo lembra que sobre o escrito remitido por este comité sobre a 

posición da Xerencia e dos órganos de representación sobre a funcionarización tan so 

recibimos resposta da Xerencia. A Xunta de PAS-F e o Comité de empresa de 

Ourense aínda non contestaron.  

 

Carlos Mollinedo comenta que a apertura extraordinaria de bibliotecas non volverá a 

realizarase tal e como se fixo recentemente. 

 

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. 

 


