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O día 28 de Setembro, ás 09:30 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 ordinaria do Comité 

de Empresa de Pontevedra do 10/06/2015, e 

extraordinaria do 08/07/2015 . 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 

4. Recurso de reposición sobre a 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 

5. Días de vacacións “Real Decreto-lei 10/2015, do 11 

de setembro” foi remitido o borrador da proposta  

6. Estado da negociación da RPT do PAS L. na ultima 

reunión 

7. Funcionarización, estado e próxima reunión 

documento e extensión deste 

8. Eleccións comité de empresa 

9. Rolda libre de intervencións. 

 

 

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

10/06/2015, e extraordinaria do 08/07/2015. 

 

Apróbanse . 

 

2. Informe do Presidente. 

 
 Fará funcións da secretaria Eduardo Calzado por ausencia por baixa de ILT de F. Fernández 

 Reenviáronse  todas as resolucións procedentes da Xerencia,  

A S I S T E N T E S    
 

 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 

Eduardo Calzado Díaz (Secretario) 

Francisco Pena Corbacho  

Luciano Otero Camiña 

Rafael Domíinguez Almansa 

 

CC.OO 

Manuel Marcos García  

Marcos Estévez Orge  

Margarita Turnes Negreira 

María Luisa Magaz Ledo 

 

U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 

Alfonso Calvo Santos 

 

D E L E G A N  V O T O   

 

A U S E N T E S         
 

Carlos Roman Lago 

Federico Fernández Fernández 

 

*DS- Delegado Sindical 

 

Ana Bande Bande 
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 No referente os contratos están a súa disposición se os quere consultar  

 Tivéronse reunións ca xerencia tanto a nivel de RPT como de Funcionarización 

 Foi remitido o documento borrador da proposta do Real Decreto-lei 10/2015 

 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Informase da situación do intercambio de Vacacións polo responsable do persoal laboral, 

no que manifesta o seu cabreo e a pouca seriedade por parte da Xunta de persoal a 

manter unha persoa estable en dita comisión, e falta de interese polo funcionamento 

deste, no que se reserva o seu compromiso para seguir realizando este traballo 

 

4. Recurso de reposición sobre a 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. 

 

Estando a punto de cumprir o prazo para a presentación de calquera acto no que se ten 

que tomar unha decisión,  

Acordase presentar o acto de conflito colectivo, que recae por turno na sección sindical 

de UGT. 

 

5. Días de vacacións “Real Decreto-lei 10/2015, do 11 de setembro” foi remitido 

o borrador da proposta. 

 

O documento borrador da proposta foi remitido a todos os representantes, e non tendo 

ningunha alegación, acordase comunicarlle a Xerencia o visto bo do comité de Pontevedra. 

 

6. Estado da negociación da RPT do PAS L.  

 

Ante os comentarios que están a xurdir entre o persoal da Universidade sobre a 

documentación manexada nas reunións ca Xerencia, acordase solicitar desta a 

posibilidade de facer publica dita información  

A última documentación entregada foi para a aclaración de modificacións do persoal do 

CACTI, CIMBIO, e ECIMAT 

 

 

7. Funcionarización,estado e próxima reunión  
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Celebrouse a primeira reunión para dar comezo o proceso de funcionarización onde a 

Xerencia  presentou un documento de principios básicos  

 

8.  Rolda libre de intervencións. 

 

Carlos Mollinedo comenta que o compañeiro Marcos Estevez comentáralle de engadir nos 

puntos a tratar un escrito dunhas compañeiras solicitando a prelación nos cambios de 

quenda e localidade, no que manifesta que non localizou dito escrito xa que esta de baixa 

Federico e non ten dito documento, polo que pide a Marcos si o ten ou sabe das 

compañeiras que o reenvíe para tratar na seguinte reunión  

 

Marcos Estevez comprometese a reenvialo para tratar na seguinte reunión do comité 

 

 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 12:30 horas. 

Visto e prace do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Eduardo Calzado Díaz. 


