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O día 10 de xuño, 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 09/04/0215. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

4. Redución dos máximos das axudas de acción social. 

5. Resolución reitoral do 28 de maio de 2015 pola que se 

convocan axudas e subvencións para o persoal das 

universidades públicas galegas para a matrícula en 

estudos oficiais na Universidade de Vigo no curso 

académico 2015/2016. matrícula na Universidade de Vigo. 

6. Sentenza do TSXG que anula o acordo de xefatura e 

coordinación acadado en comisión paritaria de convenio. 

7. Estado da negociación da RPT do PAS L. 

8. Rolda libre de intervencións. 

 

 

Escusa a súa presenza por motivos laborais Alfonso Calvo Santos. 

 

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

do 09/04/2015. 

 

Apróbase a Acta. 

 

 

2. Informe do Presidente. 

 

 Reenviáronse  todas as resolucións procedentes da Xerencia, e teñen na secretaria a 

súa disposición os contratos asinados neste período 

 Remitíronse a todos os membros o documento sobre o absentismo Laboral e Horas 

extras 

 Recibiuse a nivel sindicatos a sentenza do TSXG que anula o acordo de xefatura e 

coordinación acadado en comisión paritaria de convenio 

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) 

Rafael Domíinguez Almansa 

 

CC.OO 

Manuel Marcos García  

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   

Luciano Otero Caminha en Federico Fdez 

Francisco Pena Corbacho en Federico Fdez 

A U S E N T E S         
 

Alfonso calvo Santos 

 

*DS- Delegado Sindical 
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 Acción social: Con data de 28 de maio de 2015, publícase nos taboleiros de anuncios a 

Resolución Reitoral de 28/05/2014 pola que se resolve a convocatoria 

correspondente ás axudas de Fondo Social 2014, e coa mesma data publicase as  

axudas e subvencións para o persoal das universidades públicas galegas para a 

matrícula en estudos oficiais na Universidade de Vigo no curso académico 2015/2016  
 

 

 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Acción social:  Na última reunión deuse por rematado o proceso da convocatoria do 

Fondo de Acción social de 2014.  

 

4. Redución dos máximos das axudas de acción social. 

 

Logo da publicación la lista de avisos do resultado da convocatoria do fondo de acción 

social de 2014 e ante o aviso dalgún traballador, obsérvase que a minoración que se fixo 

no reparto das axudas non cumpre a base cuarta da convocatoria. Pedirase que se faga 

un novo cálculo conforme  ao establecido na convocatoria.  

 

 

5. Resolución reitoral do 28 de maio de 2015 pola que se convocan axudas e subvencións 

para o persoal das universidades públicas galegas para a matrícula en estudos oficiais na 

Universidade de Vigo no curso académico 2015/2016. matrícula na Universidade de Vigo. 

 

Acórdase facer un recurso de reposición xa que a RR resulta restritiva respecto do 

reflectido no artigo 55 do Convenio colectivo.  

 

6. Sentenza do TSXG que anula o acordo de xefatura e coordinación acadado en comisión 

paritaria de convenio 

 

Recibida sentenza da demanda presentada por UGT de conflito colectivo  contra o 

acordo da comisión paritaria sobre o acordo de xefatura e coordinación, o TSXG anula e 

dálle a razón dicindo que non era a Comisión paritaria onde acadar ese acordo. A 

sentenza recolle que ese acordo pode darse entre a universidade e os sindicatos ou ben a 

Universidade e os órganos de representación do persoal. 

UGT mantén que esa táboa é a mesma á que se lle dixo que non na negociación do 

Convenio. CCOO e CIG coinciden en que no convenio formaba parte dun todo e aquí 

tratábase so da táboa. 
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Diante da necesidade de atopar un eido que sexa o acaído para poder chegar a un acordo 

e poder proseguir cas negociacións pendentes proponse facelo como comité. 

Vótase e o resultado é 11 votos a favor e 1 voto en contra. 

Comunicaráselle á Xerencia que o comité de empresa de Pontevedra está en disposición 

de volver a tratar o acordo de xefatura e coordinación no eido Universidade e órganos 

de representación do persoal. 

 

 

7. Estado da negociación da RPT do PAS-L 
 

Na ultima reunión de negociación da RPT a Xerencia aportou a súa estrutura para o 

CACTI e mais o ATIC. O que non deu foi a asignación de grupos I, II, e III que 

conformarían os caixóns dese servizos. 

Comprometeuse a que na próxima reunión dará unha RPT global posto a posto.  

 

8.  Rolda libre de intervencións. 

 

Angel Torreiro quere comentar a participación dun membro do comité nunha comisión de 

prazas que non son de capítulo I. A resposta foi que participou como membro do servizo 

implicado e non como parte do Comité de empresa. 

 

Carlos Mollinedo comenta propor a xerencia que na roupa de traballo se poida cambiar a 

bata por polar. 

 

Margarita Turnes insiste en que as batas teñan o puño pechado 

 

Manuel Marcos comunica que estanse cargando de horas de tutorización de prácticas de 

fin de grado aos técnicos de centros de investigación, cando esa tarefa debe de ser dos 

docentes. 

 

 

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. 


