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    Reunidos de maneira extraordinaria no Edificio Fundición o día 25 
de setembro 2017, ás 10:00 horas, coa seguinte: 
 
ORDE DO DÍA 

1. Proposta do Comité sobre a Oferta de Emprego Público 2017. 

2. Proposta do Comité  sobre o Concurso de Traslados. 

3. Proposta do Comité sobre a Funcionarización. 

1. Proposta do Comité sobre a Oferta de Emprego público 
2017 

O Comité non entende os impedimentos  que está a poñer a Xerencia 
para sacar por promoción interna todas as prazas que están vacantes 
no cadro de persoal laboral, xa que todas están dotadas e ocupadas,  
polo que no supoñen cambio nos presupostos e  non computan na taxa 
de reposición. Non se xustifica polo tanto a falla de interese da 
Xerencia na promoción do persoal laboral tendo en conta que pode ser 
a última oportunidade de promocionar dos compañeiros antes da 
posible  funcionarización. Federico Fernández fixo un estudo das 
prazas vacantes e comprobou que hai moitos interinos en  polo menos 
40 categorías, documento que se adxunta á acta.  
 
Dende o  Comité  pediremos a execución da adicional novena recollida 
no noso convenio colectivo e a promoción interna das prazas vacantes 
no noso cadro de persoal. 
 
O Comité considera que como mínimo teñen que ofertarse por 
promoción interna todas as prazas ocupadas por persoal fixo en 
comisión de servizo.  
 

2. Proposta do Comité sobre o Concurso de Traslados 
 

Despois de discutir as diferentes opcións e para tratar de beneficiar na 
medida do posible aos traballadores, dende o Comité propoñemos as 
seguintes accións e calendario: 
 
Outubro 2017 

• Convocatoria de un concurso restrinxido aos Técnicos 
especialistas  de Servizos Xerais 

• Simultaneamente se convoca Promoción interna para os 
Auxiliares Técnicos de  Servizos Xerais ás prazas vacantes de 
Técnicos especialistas de Servizos Xerais  

 
 

A S I S T E N T E S  .  
 

CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Margarita Turnes Negreira 
Manuel Marcos García 
Alfonso Bascoy 
Marisa Magaz Ledo  
 
C.I.G. 
Carlos Mollinedo  
Federico Fernández 
Fernández 
Eduardo Calzado 
Carlos Román Lago 
 
U.G.T. 
Pablo Álvarez Rodríguez 
 
 

D E L E G A N  V O T O   

José Estévez en Marcos 
Estévez 
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Marzo 2017  
• Convocatoria do Concurso de traslados Xeral para o PAS 

Laboral 
 
 

3. Proposta do Comité sobre Funcionarización. 
 
Previo a  calquera tipo de negociación de funcionarización, o Comité de 
Empresa de Pontevedra pedirá á Xerencia o compromiso de utilizar os 
cartos que  aforra a Universidade coa nosa transformación no propio 
persoal laboral. Sen este compromiso non hai negociación posible, 
consideramos que eses cartos son nosos. 
 
Se acadamos ese compromiso temos que considerar en primeiro lugar  
que o acordo de funcionarización firmado no ano 2015 xa non é válido 
dado que xa pasaron 2 anos e a situación agora non é a mesma. 
 
A continuación entrariamos a negociar o acordo propiamente dito, a 
carreira profesional, os complementos, a promoción en 2 anos,  ver o 
xeito de encadrar os nosos 4 grupos en 3 grupos como o noso 
colectivo espello que son os funcionarios de esta casa etc.. 
 
 
  Sen máis temas que tratar levántase a sesión ás 12:05  

 
 
 
 

 
 
 

 


