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O día 9 de abril, ás 11:30 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 02/02/0215. 

2. Informe do Presidente. 
3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 
4. Negociación da RPT. Análise da proposta de Xerencia. 

Criterios de composición da comisión de negociación. 
5. Traslado dun traballador na mesma quenda e campus. 
6. Escritos de persoal: 
 Sobre convocatoria de ERASMUS-PAS. 
 Sobre a inadmisión de actuación da Comisión de 

Intervención de Resolución de Conflitos (CIRC). 
 Sobre un curso de formación do que se pide o 

recoñecemento de acción formativa e compensación 
horaria. 

 Sobre funcións e organización do persoal da área de 
emprego e emprendemento. 

7. Rolda libre de intervencións. 
 

 
Escusa a súa presenza por motivos laborais Manuel Marcos García. 
 

1. Aprobación, se procede, da acta do Comité de Empresa de Pontevedra: ordinaria 
do 04/12/2014. 
 
Apróbase a Acta. 
 
 
2. Informe do Presidente. 

 (CIRC). Pedir a o presidente do CIRC a información e de ser certo cal é o motivo . 

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

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

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  
Margarita Turnes Negreira 
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         
 

Manuel Marcos García  
 
*DS- Delegado Sindical 
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comunicando a través do correo electrónico, e tamén están a vosa disposición na 
secretaría  todos os contratos que se foron asinando a ta o día de hoxe . 

 Escritos recibidos da Xerencia: Estatística de horas extras e I.T. do 1º trimestre de 
2015. Convocatoria de reunión de RPT PAS laboral para o 26 de marzo 2015 

 Outros escritos recibidos: Sobre a puntuación da convocatoria Erasmus-PAS; Sobre 
a inadmisión de actuación da Comisión de Intervención de Resolución de Conflitos 
(CIRC); Sobre un curso de formación do que se pide o recoñecemento de acción 
formativa e compensación horaria. Sobre funcións e organización do persoal da área 
de emprego e emprendemento. Sobre traslado dun traballador na mesma quenda e 
campus 

 
 
3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 
 
Acción social: Revisáronse e resolvéronse as axudas extraordinarias. 
 
 
4. Negociación da RPT. Análise da proposta de Xerencia. Criterios de composición 
da comisión de negociación. 
 
A Xerencia ten pendente de entregar a estrutura do ATIC e do CACTI e pedíuselle que 
faga tamén unha para o resto de persoal de laboratorios e que determine a aplicación da 
xornada. Mentres non se teña toda a documentación da xerencia que se considere 
precisa non se lle fará proposta dende a parte social. 
Criterios de composición da comisión negociadora. Debido á imposibilidade dalgúns 
membros da comisión e asistir a algunha reunión, proponse que haxa un substituto para 
cada unha das distintas representacións sindicais e que dita substitución deberá facerse 
pola mesma persoa, xa que cómpre estar ao tanto do estado das negociacións 
 
 
5. Traslado dun traballador na mesma quenda e campus. 
 
Un traballador ten recibido do director do ATIC unha comunicación de traslado da 
Biblioteca central ao edificio de Ciencias experimentais. En dito escrito, no que se fai un 
relatorio de funcións non aprobadas, non se define o tempo de duración do dito traslado, 
nin sequera vinculado coa aprobación dunha nova RPT. Quen ten a delegada a competencia 
sobre o persoal e a organización do traballo do mesmo é o Xerente e debería ter feito 
unha resolución xerencial. Pode tratarse dunha modificación substancial das condicións 
de traballo, polo que haberá que considerar os pasos a seguir neste asunto de acordo co 
traballador implicado. 
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6. Escritos de persoal 
 

 Sobre a convocatoria de ERASMUS PAS 
Recibiuse un escrito de reclamación ás puntuacións do baremo da convocatoria de 
Erasmus PAS. 
O representante do comité nesta convocatoria Carlos Mollinedo, expón o que segue: A 
comisión recibíu a reclamación e rectificou puntuacións, que xa foron publicadas. 
 
 Sobre a inadmisión de actuación da Comisión de Intervención de Resolución de 
Conflitos (CIRC funcionarización. 
Recibiuse un escrito dunha traballadora polo rexeitamento dunha solicitude de 
intervención da Comisión de intervención de resolución de conflitos (CIRC). 
Comunícanos O rexeitamento foille comunicado polo presidente da CIRC,sen telo 
tratado no seo da comisión e sen cumprir o protocolo establecido. Logo de ter 
reclamado o cumprimento do protocolo establecido comunicounos que o proceso estaba 
a ser tratado consonte ao recollido no protocolo de actuación da CIRC. 
A toma de decisións non poden tomarse de xeito unilateral cando o protocolo 
establece como debe actuarse nese caso.  
 
 Sobre un curso de formación do que se pide o recoñecemento de acción 
formativa e compensación horaria. 
Pedimento dunha traballadora da reclasificación dun curso en acción formativa e a súa 
correspondente compensación horaria por telo realizado fóra da súa quenda de 
traballo. De acordo coa exposición da traballadora da necesidade da dita formación 
para a mellora do desenvolvemento profesional do seu posto na área de servizos 
xerais e polas características e contido do curso debe considerarse claramente unha 
acción formativa con todas as súas consecuencias. Cómpre por tanto pedir a 
reclasificación como acción formativa e a súa compensación horaria. 
 
 Sobre funcións e organización do persoal da área de emprego e 
emprendemento. 
Recibiuse escrito dunha traballadora sobre a organización do traballo provocado polas 
baixas de IT de dous auxiliares administrativos que non foron substituídos malia ser 
baixas prolongadas. A encomenda de tarefas que non lle son propias merma a calidade 
do servizo e supón unha carga de traballo perdurable no tempo. Pídese que se mellore 
a canle de comunicación das funcións dentro da área, recoñecidas en sentenza, e a 
organización e planificación da mesma. 
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7.  Rolda libre de intervencións. 
 
Marisa Magaz pide que se aclare e se revise a xestión do pedimento da formación do 
PAS xa que ten recibido diferentes versións respecto da autorización para a asistencia a 
diferentes cursos. 
Angel Torreiro solicita que se pida información sobre a roupa de traballo de 2014 aínda 
pendente de entregar ao persoal. 
 
E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 12:45 horas. 

Visto e prace do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A. Fdez.Fdez. 

 


