
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 15 de Setembro de 
2017, ás 10:00 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité ordinario do 6  de 
xuño de 2017 

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Oferta de Emprego Público 

5. Concurso de Traslados 

6. Estratexia do Comité cara a negociación da Funcionarización 

7. Escritos de Persoal 

8. Rolda libre de intervencións 

 
 

 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario de 15/09/2017  
Apróbase a acta despois de facer as correccións suxeridas 

2. Informe do Presidente 
Informa en primeiro lugar da delegación de voto de José Estévez  

en Marcos Estévez e desculpa a asistencia de Roberto Otero Ledo e 
Marisa Magaz 

Reenvío de novos contratos,  da modificación das aperturas nocturnas 
e da aplicación da RPT 

Entrega os novos contratos,  Cambios de categoría e 
modificacións de Xornada 

Presentouse a denuncia do  Comité de Empresa da Universidade 
de Vigo contra a Universidade de Vigo ante a Inspección Provincial de 
Traballo, por incumprimento da Universidade en relación con execución 
de RPT. 

 Escrito do Comité de Empresa ao Tribunal de Garantías sobre 
próxima elevación á Comisión Paritaria do tema de Conciliación 
Familiar. 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge 
Margarita Turnes Negreira 
Alfonso Bascoy  
Manolo Marcos 
 

C.I.G. 

Luciano Otero Caminha  
Carlos Mollinedo 
Carlos Román Lago 
Federico Fernández Fernández 
Eduardo Calzado 
U.G.T. 

Pablo Álvarez Rodríguez 

 
D E L E G A N  V O T O 

José Estevez  en Marcos 
Estévez 

 

A U S E N T E S         

 

Roberto Ledo disculpa 
asistencia 
Marisa Magaz disculpa 
asistencia 
 

 

 

 

 



 Escrito do Comité de Empresa a Xerencia solicitando unha 
reunión para coñecer os criterios utilizados na execución da RPT e 
solicitando tamén reunión de todos los traballadores afectados.  

 Escrito do Presidente do Comité de Empresa ao Reitor da 
Universidade de Vigo informando sobre a conculcación de dereitos dos 
traballadores en relación coa execución da RPT. 

 Escrito do Presidente do Comité de Empresa a Xerencia da 
Uvigo de petición de información sobre a contratación fóra dos couces 
establecidos, de dous técnicos superiores a media xornada no servizo 
de Prevención de Riscos.  

 Escrito do Presidente do Comité de Empresa ao/a responsable 
de Servizo de Deportes de solicitude de reunión sobre execución de RPT 
no servizo. 

 Escrito do Presidente do Comité de Empresa ao/a Xefe de 
Servizo de Unidade de Servizos Xerais  de petición de reunión sobre a 
execución de RPT no servizo. 

 Escrito do Presidente do Comité de Empresa ao Director da 
Biblioteca Universitaria de petición de reunión sobre execución de RPT 
no Servizo. 

 Escrito do Presidente do Comité de Empresa ao Director do 
CACTI de petición de reunión sobre execución de RPT no Servizo. 

 Escrito do Presidente do Comité de Empresa ao Director dos 
Servizos informáticos sobre petición de reunión sobre execución de RPT 
no Servizo. 

 Escrito do Presidente do Comité de Empresa ao Xefe de Servizo 
de Investigación de petición de reunión sobre execución de RPT no 
Servizo. 

 Recibida a convocatoria de Xerencia ao Comité de Empresa 
para o 20 de xullo de 2007 para negociación de oferta de emprego 
público para 2017, negociación de concurso de traslados de pas-laboral 
e peticións formuladas polo Comité de Empresa. 

Recibimos a contestación de Xerencia ao Comité de Empresa 
sobre tema de "parellas de feito" dando por boas as actuación que ten 
levado a cabo ata o momento. 

 Entregóusenos un Listado de persoal laboral sinalando centros 
de adscrición. 

 Recibimos a información sobre xubilacións e baixas de 2017 
Escrito do Presidente de Comité de Empresa a Xefe de Servizo 

de Extensión Universitaria de petición de reunión sobre modificación de 
compensación  por asistencia a eventos dos traballadores do Servizo. 

 Escrito do Presidente de Comité de Empresa ao Xerente da 
Universidade de Vigo, ao Responsable do Servizo de Deportes e Xefe de 
Servizo de Pas sobre modificación de compensación  por asistencia a 
eventos dos traballadores do Servizo solicitando unha instrución sobre 
aplicación de convenio neste tema.  



  
Escrito do Presidente de Comité de Empresa a Xerencia sobre 

solicitude de terminal telefónico e tarxeta. 
  Escrito do Presidente de Comité de Empresa a Xerencia de 

petición de información sobre normativa aplicable a parellas de feito na 
universidade.  

 Escrito do Presidente de Comité de Empresa a Xerencia y 
Director Técnico de Area de Benestar físico, saúde e deporte sobre 
apertura de instalacións en tardes de agosto. 

Chegou ao correo do Comité de empresa unha pregunta de un 
traballador sobre a posible promoción dos ATSX 

Chegou un correo dos compañeiros de Deportes relativa á 
permanencia no posto de traballo e o seu cómputo   

Chegou un correo dos compañeiros da Biblioteca de Pontevedra 
sobre a cobertura na Biblioteca de Belas artes 

 
 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Intercambio 

Carlos Mollinedo nos informa da falta de apoio que ten por parte da Xunta de 
Persoal e da mensaxe enviada ás listas de correo co v. e pr. dos presidentes dos 
comités de Ourense e Pontevedra. Afirma que polo momento só se fará cargo 
do intercambio dos PAS laborais. A próxima reunión coas outras Universidades 
para tratar o tema do intercambio será en outubro na Universidade da Laguna. 

Formación  

A comisión de formación non se xunta dende que se marchou o Vicexerente de 
persoal, polo que  acordamos enviar un escrito  solicitando  unha xuntanza de 
esta comisión pois está a haber moitas incidencias cos cursos de idiomas.  

4. Oferta de Emprego Público 

A taxa de reposición para este ano é do 100%,  as vacantes por  xubilación deste 
ano son 5 no PAS funcionario e 1 no PAS laboral. 

Na reunión mantida sobre este tema coa Xerencia e a Xunta de Pas, estes 
últimos quedaron en facer unha xuntanza e de responder en setembro si cedían 
as súas prazas para o persoal laboral. 

O debate centrase en qué prazas deben ir a concurso libre e cales a promoción 
interna, considérase que deben ir a promoción interna as máximas prazas 
posibles, pero tamén debemos  ter en conta que temos algunhas ocupadas 
dende hai moitos anos por persoal interino ó que lle hai que dar opción de 
competir pola súa praza. Tamén se debate sobre si o concurso por promoción 
interna debe estar totalmente separado do concurso libre. 



Carlos Román pide que na nosa proposta se pida a execución da adicional 
novena recollida no noso Convenio Colectivo e propón que se o Xerente non 
quere entrar nese debate,  se solicite mediación á Xunta de Galiza. 

Acordamos facer unha reunión extraordinaria o día 25 de setembro para 
debater as propostas que aporte cada sindicato. 

5. Concurso de Traslados 

Neste tema o Comité acorda presentarlle á Xerencia a seguinte proposta: 

Facer simultaneamente unha promoción interna para os TESX e un concurso de 
traslados só no ámbito das conserxerías, resoltos estes procesos facer un 
concurso de traslados xeral. 

6. Estratexia do Comité cara a negociación da Funcionarización 

Como punto de partida e como premisa básica para empezar a negociar,  o 
Comité esixirá  que   os cartos que aforra a Universidade de Vigo coa nosa 
funcionarización sexan para o PAS laboral, e si non é así xa non hai nada que 
negociar.  

Outra premisa importante na negociación será a equiparación de niveles, se os 
funcionarios teñen 3 niveis nós deberiamos ter os mesmos. 

7. Escritos de persoal 

-peticións dos compañeiros do Servizo de Deportes relativa á permanencia no 
posto de traballo 

Segue sen estar solucionado o tema da compensación ós traballadores polas 
tarefas  realizadas fora de Vigo e nas fins de semana. O día 24 de setembro 
comezan os partidos e todo segue igual, o director técnico dille ós traballadores 
que está todo nas mans da Xerencia e que se está pendente dunha instrución. 

Acordouse facer un seguimento deste tema e comprobar se hai negociación. 

-Consulta dun traballador sobre a posible promoción dos ATSX 

 Xa foi contestado polo presidente do Comité e polo seu delegado sindical. 

-Escrito dunha compañeira sobre a formación en horas de traballo e a 
comparación co PAS funcionario 

Na comisión de formación o Vicexerente de persoal afirmou que os cursos do 
Centro de Linguas téñense que facer fora do horario laboral, que ata o B2 será 
de  balde para todos e que se vai facilitar  que se poda asistir a eles, coa 
condición de que se todo ou parte do horario do curso coincide coa xornada 
laboral hai que recuperar esas horas. 



Por outra banda os funcionarios estiveron a facer cursos de inglés do Centro de 
Linguas no seu horario laboral e non tiveron que recuperar as horas non 
traballadas. Queda pendente de tratar este tema na próxima reunión da 
comisión de formación e informaremos á traballadora da postura da Xerencia 
neste tema. 

TEBS Pontevedra  

No Campus de Pontevedra tódalas prazas de Técnico Especialista de Biblioteca 
están adscritas á Biblioteca Central, pero a diferencia do Campus de Vigo non 
teñen asignado un ámbito de referencia habitual, este feito está a crear moitos 
problemas na Biblioteca de Belas Artes polo que o Comité considera axeitado 
pedir unha resolución xerencial que dé solución a este tema. 

 

8. Rolda libre de intervencións 

Alfonso informa de que a ocupación no pavillón de deportes a semana do 28 de 
agosto ó 1 de setembro foi case inexistente, acórdase pedir un informe das 
incidencias desa semana.  

Tamén recorda que aínda non recibimos a roupa de traballo polo que estaría 
ben preguntarlle a Xerencia en que fase está este tema. 

Federico informa de que a sentencia sobre a convocatoria de responsabilidades 
foi recorrida pola Universidade. 

Recórdanos que estamos pendentes de recibir as estatísticas do segundo 
trimestre, pedir as actualizacións das listas de agarda e de comprobar se 
recibimos unha nova contestación de Xerencia sobre a lexislación aplicada ós 
permisos no caso de parellas de feito. 

Pregunta que é o que está a pasar cando por mor dunha baixa que produce un 
efecto dominó; na última contratación tárdase uns días en contratar ¿por qué?. 

Luciano pide que se lle lembre á Xerencia nun escrito que segundo a lei  todo o 
que non está expresamente prohibido, está permitido xa que a non aplicación 
deste criterio está limitando os nosos dereitos. 

Carlos Román pide que se solicite á Asesoría Xurídica a porcentaxe de demandas 
que ten esta Xerencia en comparación coas anteriores e qué porcentaxe destas 
leva perdidas.  

Sen máis asuntos que tratar levántase a sesión as 12:55 

 


