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Reunidos no Edificio Fundición o día 18 de abril de 2016, ás 
11:00 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 
 
 
 
1.     Aprobación, se procede, da acta de 27/01/2016. 
 
2.     Informe do presidente. 
 
3.     Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 
 
4.     Negociación da Funcionarización. Analise da proposta da Xerencia. 
 
5.     Escritos de Persoal 
 
        - Traballadores do CACTI sobre a RPT 
        - Mediación en deportes 
        - Funcións da enfermería no campus Lagoas – Marcosende 

6.     Rolda libre de intervencións. 

 

 

1.       Aprobación, se procede da acta do 27.1.2016 

Apróbase a acta do 27.01.2016.  

2.        Informe do presidente. 

Excusa a asistencia de José Estevez por causas persoais. 

 Novos contratos asinados. 

Comunicación das modificación  contractuais por cambios de quenda e 
funcións 

Recepción da proposta da Xerencia sobre a funcionarización. 

Continúan as reunións coa Xerencia sobre a RPT e iniciouse a mesa tripartita 
de funcionarización do PAS Laboral 

Se enviaron todos os escritos de persoal que trataremos no punto 5 

 

 

A S I S T E N T E S  .  
 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge 
Margarita Turnes Negreira 
Manuel Marcos García 
AlfonsoBascoy 
Marisa Magaz Ledo 
 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo Lois 
Luciano Otero Caminha  
Carlos Román Lago 
Federico Fernández Fernández 
Roberto Otero Ledo 
Eduardo Calzado 
 
 

U.G.T. 

Pablo Alvarez Rodríguez 
 
 

D E L E G A N  V O T O   

 
A U S E N T E S         

Jose Estévez Vazquez 
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3.     Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Antes de empezar con este punto, Carlos Mollinedo solicita que conste a súa 
queixa pola forma de proceder do Presidente do Comité. 

O Comité de empresa iniciou un procedemento xudicial por conflito colectivo 
contra a decisión da Universidade de limitar o dereito á Matrícula gratuita do 
Persoal laboral, tal e como establece o Convenio colectivo,  e tocoulle por 
sorteo a UGT levar adiante a demanda. O 4 de febreiro sentenciou o Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia a favor de este comité, noticia que non se 
trasladou aos membros de este comité no Informe do Presidente.  

Así mesmo solicita que conste a súa queixa pola forma de actuar de UGT, 
enviando un comunicado dende a sección sindical e non respectar o feito de 
que é unha demanda interposta polo Comité de empresa, e tería que ser este 
quen tivera enviado ese comunicado. Tamén se queixa de que fose un 
delegado sindical de CCOO o que solicitara o cumprimento da sentencia e 
non o propio Comité de empresa. 

Marcos Estevez, recoñece o erro cometido, e se compromete a estar máis 
atento e a que estes feitos non se volvan a repetir. 

Pasamos ao informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Acción social: 

Carlos Román informa sobra a reunión da Comisión de Acción social, para 
resolver a convocatoria de 2015. Comenta as incidencias producidas polas 
reclamacións dos traballadores e como os resolveu a Comisión, así mesmo 
traslada os datos ofrecidos polo servizo ao respecto da convocatoria. 

Por último fai referencia ao punto 5 da orde do día da comisión de acción 
social: 

5. Información sobre as consecuencias derivadas da sentenza do TSXG 
sobre a convocatoria  de axudas ao persoal da Universidade de Vigo para 
cursar estudos oficiais nos seus centros. 

O xerente e o Vicexerente expoñen que a Universidade de Vigo leva adicando 
ás distintas partidas que se computan  como acción social cantidades que 
superan o 1,5% da masa salarial nos anos pasados, tanto a nivel global como 
a nivel de colectivos concretos como é o PAS Laboral. O xerente explica que 
a intención da Universidade é cumprir os pactos, pero que non é sostible na 
actual situación manter nivel de gastos superiores ao 1,5% acordado. 

Teremos que replantearnos a Acción social tal e como está concebida neste 
momento, dado que os únicos que temos conveniado ese 1,5% da masa 
salarial somos o PASL. 
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Formación 

Os membros da comisión de Formación din que última xuntanza de formación 
foi anulada, e que seguimos no proceso de repensado do Plan de formación. 

Queren negar as últimas informacións que sosteñen que lle entregamos o 
plan de formación a unha empresa externa. 

E verdade que hay unha empresa que está a facer unhas entrevistas aos 
responsables de certas áreas para buscar as necesidades de formación, dado 
que algunhas áreas si solicitan formación, outras nunca piden nada en 
formación así que se farán una enquisas máis técnicas como apoio ao 
traballo da Comisión de formación e o servizo de PAS. 

Comisión de selección erasmus pas y stella 

Reuniuse esta comisión para dar cumprimento ás bases da convocatoria de 
mobilidade  de PAS 

No caso da convocatoria Erasmus son 4 prazas para Europa se concederon 
3, atendendo ás bases da convocatoria 

No caso da convocatoria Stlella son 2 prazas para América se concede 1, 
atendendo ás bases da convocatoria 

Intercambio Pas  

Infromase que a Letra K, foi o resultado do sorteo para a asignación de 
prazas. 

4.     Negociación da Funcionarización. Analise da proposta da 
Xerencia. 
 
Producíronse as dúas primeiras reunións da Comisión tripartita de 
negociación cos representantes do PAS Funcionario, a Xerencia e os Comités 
de PAS Laboral. 
Na primeira de estas reunións a Xerencia nos trasladou unha proposta para 
levar a cabo o proceso de funcionarización. 
Tanto os membros do PAS Laboral como do PAS Funcionario lle transmitimos 
á Xerencia a necesidade de rematar as negociacións das respectivas RPTs 
antes de continuar coa funcionarización. 
A Xunta de Persoal trasladou a petición de manter algunha reunión cos 
comités de empresa. 
 
 

5.     Escritos de Persoal 
 
        - Traballadores do CACTI sobre a RPT 
 
Chegou ao Comité un escrito sobre a estrutura do servizo de Determinación 
estrutural, proteómica e xenómica asinado polos traballadores que compoñen 
este servizo con unha serie de consideracións ao respecto do servizo e a súa 
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organización co gallo de ser tido en conta no actual proceso de negociación 
da RPT. 
 
        - Mediación en deportes 
 
Dado que no momento de este comité a solicitude feita por este traballador xa 
está resolta, e estando no medio do proceso de mediación, acusamos recibo 
do escrito. 
 
        - Funcións da enfermería no campus Lagoas – Marcosende 
 
Producida unha situación de necesidade no Campus lagoas marcosende, por 
parte de un traballador no desenvolvemento das súas funcións a Mutua 
FREMAP non considera accidente laboral e se deriva ao SERGAS, así 
mesmo se constata que o Servizo de enfermería que temos non cumpre uns 
mínimos de servizo á comunidade universitaria. 
Se solicitará información 
 

6.     Rolda libre de intervencións. 
Federico Fernandez, sobre a sentenza do Tribunal Supremo sobre unha 
demanda de CCOO para recuperar cantidades deixadas de percibir en 
xaneiro e febreiro de 2013, solicita que o Comité pida o ingreso de estas 
cantidades. 
Federico Fernandez indica que no consello de Goberno como membro de 
CIG solicitou que se aboase a diferenza recoñecida para os niveis 16 e 20 do 
PAS Funcionario e se trasladase tamén ao PAS Laboral en virtude da 
homoxeneización retributiva. 
Federico Fernandez pregunta se chegou algunha comunicación ao comité 
sobre a reorganización do persoal no “novo” Edificio Anexo á Xerencia, ou 
sobre a apertura do Edificio MIT  e con qué persoal vai ser atendido ese novo 
espazo. 

Carlos Mollinedo quere insistir na queixa contra o Presidente do Comité e os 
Sindicatos UGT e CCOO na Universidade de Vigo pola súa actuación no 
referente á Sentenza de gratuidade dos estudos. 

Solicita que se reúna a Comisión de política de emprego. 

Pablo Álvarez pregunta se a información sobre as enfermidades que 
xustifican o abono das retribucións segundo o acordo de seguimento de 
ausencias do traballo e tramitación de partes médicos se conserva ou é 
destruída, incide en que se pode estar cometendo un delito contra a lei de  
protección de datos, solicitando este tipo de información persoal. 

Sen máis asuntos que tratar levantase a sesión 

 

 

 


