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O día 2 de febreiro, ás 10:00 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, da acta do Comité de 

Empresa de Pontevedra do 04/12/0214. 

2.  Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 

4. Prórroga do Convenio colectivo. 

5. Negociación da RPT. 

6. Aboamento do recorte da Paga extra de 2012. 

7. Escritos de persoal: 

 Sobre convocatoria de ERASMUS-PAS. 

 Sobre a Funcionarización. 

8. Rolda libre de intervencións. 

 

 

 

 

 

 

Escusan a súa presenza por motivos laborais Alfonso Calvo Santos, Manuel Marcos García 

e, Margarita Turnes Negreira 

 

 

1. Aprobación, se procede, da acta do Comité de Empresa de Pontevedra: ordinaria 

do 04/12/2014. 

 

Apróbase a Acta. 

 

 

2. Informe do Presidente. 

 

 Neste período leváronse a cabo algúns cambios de quenda, funcións de distinta 

categoría, reducións e adaptacións de xornada, e ceses dalgúns destes, que fóronse 

comunicando a través do correo electrónico, e tamén esta a vosa disposición na 

secretaría  todos os contratos que se foron asinando a ta o día de hoxe . 

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 Domíinguez Almansa 

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge  

María Luisa Magaz Ledo 

 

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 

Manuel Marcos García  

Margarita Turnes Negreira 

 

*DS- Delegado Sindical 
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 Escritos recibidos da Xerencia: Estatística de horas extras e I.T. do 4º trimestre 

de 2014. Instrución para  o aboamento do retido da paga extra do 2012. Denegación 

da negociación do calendario laboral do 2015. Disposición para lembrarnos que unha 

vez mais o goberno do noso pais conxélanos os salarios para o ano 2015  
 Convocatoria reunión RPT PAS laboral 29 xaneiro 2015 

 Reunións coa xerencia: sobre a prórroga do convenio, e sobre negociación de RPT-L, 

 Escritos remitidos á xerencia: escrito pedindo a consolidación dun ATID en 

Pontevedra; escrito sobre traslado da á Área de Emprego e Emprendemento; escrito 

pedindo negociar o calendario laboral, vacacións e días de asuntos propios de 2015; 

escrito polo desconto da paga extra de 2012; escrito para o arquivo das dilixencias 

se as houbera, ós traballadores da Área de Emprego e Emprendemento. 

 Outros escritos recibidos  

 Escrito dunha traballadora reclamando sobre adxudicacións dos ERASMUS. 

 Escrito solicitando e instando aos comités de empresa a un debate de ideas con todo 

o que implica o proceso de funcionarización, e convocatorias de diversas asembleas 

informativas, para seguir adiante co proceso de funcionarización 

 Escrito da xunta de persoal funcionario sobre o procedemento de funcionarización 

 Solicitude do día de antroido á xerencia 

 

 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Non se reuniu ningunha das comisións nas que participa o Comité.  

 

 

4. Acordo de prórroga do convenio colectivo.  

 

O  22 de decembro asinouse a prórroga do convenio colectivo ata o 31 de decembro de 

2015. 

 

 

5. Negociación da Relación de Postos de Traballo (RPT). 

 

Comezou a fase de negociación da nova RPT e xa houbo unha primeira reunión da comisión 

negociadora na que se estableceron cuestións formais como secretaría de actas, 

periodicidade de reunións e duración das mesmas. A próxima será o 12 de febreiro na 

que se darán a coñecer as liñas básicas de negociación 
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6. Aboamento do recorte da Paga extra de 2012. 

 

A Universidade procederá a abonarlle ao PAS-L o devengo recoñecido en sentenza polo 

TSXG: do 1 de xaneiro de 2012 ata o 14 de xullo de 2012, 196 días. Comunicóusenos a 

intención de proceder ao pago xunto coa paga do mes de febreiro. Farase de oficio para 

o persoal que teña vínculo laboral en vigor e a pedimento dos interesados para os que xa 

non estean contratados (ceses, xubilacións, defuncións, ..) 

 

 

7. Escritos de persoal 

 

 Sobre a convocatoria de ERASMUS PAS 

Recibiuse un escrito de reclamación as resolucións da comisión avaliadora da 

convocatoria de Erasmus PAS, pola exclusión de candidatos. 

O representante do comité nesta convocatoria Carlos Mollinedo, expón o que segue: 

 

Como representante do comité do persoal Laboral na comisión de valoración para a 
adxudicación das prazas do programa Erasmus, debo de dar explicacións o comité das 
acusacións vertidas na rede de correo da Universidade por persoal da Universidade 
antes de contestar a persoa que por escrito diríxese ao comité. Os representantes dos 
traballadores en dita comisión déronlle ó que representan estas estadías para a 
formación e desempeño de novas aportacións á modernización da Universidade, a 
seriedade rigorosa, e en defensa dos intereses de todos os PAS da Universidade sexa, 
cal sexa a súa categoría ou situación laboral. A pedimento dun compañeiro do comité que 
me pide si podo explicar a unha persoa o motivo polo que non logra esta estadía falo con 
ela, e facendo uso das miñas verbas de maneira subrepticia vérteas cotra os membros da 
comisión. 
A explicación do proceso e da seguinte maneira: 
Aplícanse os criterios complementarios da edición anterior: 
Para resultar adxudicatario/a será preciso obter polo menos o 25% da puntuación 

máxima de cada apartado: aliñamento dos obxectivos; adquisición de coñecementos e 

técnicas; grao aplicación. 

A valoración do Anexo II require estar asinada pola institución receptora. 

Dentro do apartado 2 “Aliñamento dos obxectivos e actividades a realizar cos 

considerados relevantes pola Universidade de Vigo” establécese o seguinte desglose: a) 

Modernización procesos administrativos; b) Simplificación procesos administrativos; c) 

Mellora xestión e calidade, e d) Contribución á adaptación da UVI ao EEES 

Finalmente no Apartado 5.-valórase o coñecemento de idiomas. 
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Logo dun intenso debate concretouse que a comisión debería ter publicado os acordos da 

baremación e as puntuacións dos participantes. A non publicación disto conleva a 

indefensión dos participantes. Ademais os criterios deben ser coñecidos con 

anterioridade, publicándose na convocatoria. E deberíase ser máis laxo para tentar que 

todos os solicitantes poidan ir. 

 

 Sobre a funcionarización. 

Recibiuse un escrito de traballadores cunha serie de propostas sobre a funcionarización 

e pedindo un novo impulso á mesma, cabe dicir que a xerencia xa nos contestou e 

manifestou as súas intencións que pasan por negociar primeiro a RPT-L e logo dar paso á 

funcionarización. Previamente no mes de novembro xa se chegou a un acordo na Comisión 

paritaria sobre complementos de Xefatura e Coordinación e no mes de decembro 

acordouse tamén a prorroga do Convenio Colectivo, dándolle un pulo adiante no eido das 

negociacións 

 

 

8.  Rolda libre de intervencións. 

 

Marcos Estévez aproveita para trasladar o resultado dunha enquisa de ocupación da 

biblioteca de Torrecedeira polas noites no período de decembro. 

 

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

Visto e prace do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A. Fdez.Fdez. 

 


